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 معاني شعر السجون يف األدب األندلسي
 إىل نهاية عصر الطوائف

 
 هاشم مجيذ يونس

                                      
 اخلالصة 

من وؼٍ األؼكاز والظهوف الرٍ َمه تها الىٚن وتماا سٍام و وساهاي واٍ وٌااعال األ ا   

ساكلً مان ِا ه واٍ  اما ؼىل الٍاعى  والٍاعءاا اسثص اد و اهج الثؽاس و نقساا الر اهف   اً مالأ

 .المُكا  والىقىف   ً م اسٍ للك الّ ه 

و ءك ذٕفؽءا لمٕاقن االقب األسكلٍٍ وقفءا   ً كصُه من الم ط ااخ وال ٕااعك الّا هَح 

وقاك , ثهوا وُهاا  ماا َ ار ط واٍ سفىٌاهم مان م ااسٍ ,الرٍ قالها الّ هاا وٍ ٌعىسهم وم ر  ذهم 

وم اساااج الٍااعُن ماان ال ُااىق ,ؤاا  الؽااال وُااو ذهاوؼااد ذ ااك الم اااسٍ تااُن ؤاا  الٍااعن و

 .والٍ ٌال والظ   

الااً الؽهَااح ,واالؼثااح ,وظااااخ ت ااٗ الم اااسٍ لر ثااه  اان ذثااانَػ الّااى  الااً اال ااال 

وفٍ ظ   ال ُال وظ   الٍاعن ومان , ( الماخ)وذءاول ت ٙها ؼكَس الءفً .واالسط   من ال ُىق 

 ق الءفً وَءط اق الف اه َعىتاا  ٔافؽاخ الما٘اٍ تُن ال ُىق والٍ ٌال ومن وناا ال ٙثا  ذءط

وٍُرهظ ا  ٔىني العمُ ح ولكهَاذو الؽثُثح وِفىٔو ومىاٚن ال  اا تاُن االؼثاح َ ُّاا  م هاا 

 .لؽظاخ من الٍ اقج المى ىمح مءٍ فُن  ن واق هم وؼا٘ه م المهَه 

اذٍام , وذثاَءد مىاق  الّ هاا وٍ الٍعى  ومن ال مَن ٌعءى م وٍ ٔاىنذُن وو ماىقفُن

وقك  ثه  ؤالا الّ هاا  ان م ااسٍ الٕاثه وال اىج و اىج الاءفً ,االول تالٕ تح والع ك واالسفح 

 .و م َرمل ىا ولم َرٕاغهوا 

اما ال ٍم الصاسٍ مءهم و ك كا  مىقفهم ٘ ُفا مرفالال وتهوخ  ءك ت ٙهم م ااسٍ اوهوذهاا 

 ٓومؽاولح و ٍفح الؽُاج ها الؽ مح الم اساج وال  ق والؽُهج والؽهما  س مػ من ـ ل

 المقذمة

سث د و هج  اما الثؽاس مان وؼاٍ األؼاكاز والظاهوف الراٍ َماه تهاا الاىٚن ومماا ذءّاهي 

وٌاعال اإل    ؼىل الٍعى  والٍعءاا ولملك وذعو الف ه إلً الثؽاس وال راتاح  ان ِا ه الٍاعى  

وتاؼصااً لام وقا    اً وٍ األقب األسكلٍٍ, و ءك نظى ٍ إلً المٕاقن والمهاظع وسظه وُها قانعاً 

ٔا غ ـاالٓ واٍ قناٌارو األقتُاح . تؽس مءّىن وو كراب مؤل  ؼاىل المى٘اىإ إال ماا لكاهي ق

الرانَفُح  ن الّا ه مؽمك تن  مان األسكلٍٍ إل ذءاول ؼُاج الّاا ه وِا هي تٕاىنج  اماح ولام 

ٌ   اً و  لاملك اٌار ه الاهو. ذ ن الكناٌح مفٕٕح لّ ه إتن  مان المٌ قالو  ءكما كاا  ٌاعُءاً 

شام (( م اسٍ ِ ه الٍعى  واٍ األقب األسكلٍاٍ إلاً سهاَاح  ٕاه الطىاعا ))َ ى   ءىا  الثؽس 

ٌّ مان مااقج وم  ىمااخ ؼاىل المى٘اىإ قاك اٌرفا٘اد  ان ؼاكوق  نوَد ت ك للاك و  ماا ذعماع لاك

الثؽس لملك اٌرصءُد ِ ه الم رمك تن  ثااق م اك اِاثُ ُح الامٌ قالاو واٍ ٌاعءو ت غمااخ واٍ ِامال 

 :ُا و م وذءاولو ٘من تؽصٍ وللك لٍثثُنووهَ 

إ  ِا هي الامٌ قالاو واٍ ٌاعءو ت غمااخ كاا  كصُاهاً ٍَارؽق تاال ٍَارىظة قناٌاح  -:وولهما

 .ـأح مءفٕ ح, وقك تكوسا تملك وٌءرمو إ  ِاا هللا ذ الً ت ك تؽصءا  ما

ثاح الراٍ الؼظءا وٍ ِ ه الم رمك م اسٍ كصُاهج لام َرءاولهاا ت ُاح الّا هاا واٍ الؽ  -:شاسُهما

و ٍ م اسٍ ـأح تالم رمك سات ح من ظهوف ؼُاذو وؼُاج  –وإ  ِانكهم وٍ ت ٙها  –قنٌءا ا 

 . اع رو وكىسو م  اً ِا هاً وانٌاً  اَ ؼُاج مرهوح
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وت ك الءظه الطىَال وٍ الءٕىْ الّ هَح ؼىل المى٘ىإ نٌمءا ـطح مرىا٘ ح ل ثؽاس 

قنٌاءا واٍ الرمهُاك . هٌد ل مٕاقن والمهاظاعذ ى    ً م كمح وذمهُك وش شح مثاؼس وـاذمح ووه

األؼىال الٍُاٌُح واالظرما ُح لأسكلً مءم الفرػ إلً سهاَح  ٕه الطىاعا  وذءاولءاا واٍ المثؽاس 

وماا المثؽاس الصااسٍ . األول, ؤ  الؽال وٍ الٍعن, ؤ  الٍاعن, وؤا  ال ُاىق والٍ ٌاال

و ه٘ااءا وااٍ المثؽااس الصالااس مىقاا   , والّااى  والؽءااُن(الااماخ)و ااك ذءاولءااا وُااو, ؼااكَس الااءفً 

 :الّ هاا من المَن ٌعءى م, وقك ذث ىن للك المىق  وٍ ٔىنذُن

 .مىق  وذٍم تالٕ تح والع ك واألسفح: األولً

 .المىق  المرفالل الٙ ُ  الملُال: الصاسُح

وقاك واظهرءاا ت اٗ الٕا ىتاخ . ولفٕءا وٍ الفاذمح و م الءراعط الرٍ ذىٔال إلُهاا الثؽاس

وٍ و  ال ٕاعك والم طى اخ الّا هَح الراٍ قالهاا الّا هاا واٍ ٌاعىسهم ذراكاـال وُهاا : لهاذرمصال وو

م اسٍ كصُهج لًُ من الٍهىلح ذعىعرها وو وٕ ها إلً م اسٍ ـأح مءفهقج, ولهما كا  ومه ذؽكَاك 

الم اسٍ وؼٕه ا وٍ  كق من المى٘ى اخ مما ال َءٍعم مع الثؽس الاكقُق, واٌارءاقاً لاملك, و اك 

وو وكصااه ٘اامن الااءٓ الىاؼااك  ءااكما سثؽااس م ءااً ماان ( م ءُااا )وو َرااكاـال مى٘ااى ا   َعرمااع

وما الٕ ىتح الصاسُح وررمصال واٍ  اك  . الم اسٍ, ول ن ٌمح الم ءً المٌ سثؽصو  ٍ الغالثح وٍ الءٓ

وظىق تؽس ٌاتق ٍَٙا لءا الٍثُال كٍ سٍُه   ً سهعو وسؽامو ؼاموي, لاملك كاساد ـطاح الثؽاس 

ظهكاً لاذُاً مرىا٘ اً سهظى وس ماال وسءاا سعؽءاا وُاو, وهللا مان وناا ال ٕاك و اى  وذءاولءا ل مى٘ىإ

 .ولٍ الرىوُق

 الرمهُك

 الؽالح الٍُاٌُح واالظرما ُح

ا٘طهتد الؽُاج االظرما ُح وٍ األسكلً تٍثة ا٘طهاب الؽُاج الٍُاٌُح وٍ ؼ ة كصُاهج 

للاك  ءاكما ومٍاك وماا  األماىن ومع للك و ك س م المعرمع تؽُاج مٍر هج وٍ ؼ ة ٚىَ ح وـاهي و

 .ومهاا وـ فاا وقىَاا

وٚثُ ح المعرمع األسكلٍٍ ذؽمال تُن ُٚاذها تمون الفهقح واالس ٍا  وئلا سظهسا إلً  ءأه 

 ما المعرمع س ؼع ال هب والثهته والمىالٍ والمىلكَن وو ال الممح من سٕاني وَهىق, وال اهب 

 – 2ٕ)مااا كااا  تُءهمااا ماان سااىاإ وااٍ  هااك الااىالج تااكون م َء ٍاامى  إلااً قثاعااال قٍُااُح وَماسُااح و

كا  من وٌثاب ٘   الؽ م ال هتٍ(  ـ1ٖٔ
(ٔ)

  ً و  ال ءٕهَن ال مَن كاساا َؤلفاا  العاىا . ))

ولماا وسرّاه ... األكثه من  ءأه المعرمع األسكلٍٍ  م المىلكو  وو ال الممح من سٕااني وَهاىق

شام وٚ اق   اً  –مفهقج مٍاالم  –ا  لفع المٍالمح اإلٌ   وٍ الث ق وٚ  ىا   ً من وٌ م من األٌث

ووالق  ؤالا المَن سّ وا   اً الاكَن اإلٌا مٍ اٌام المىلاكَن واٌارمهخ  امي الرٍامُح ؼراً سهاَاح 

ال ااه  الصالااس الهعااهٌ ؼُااس وسٕااهه و ااال األسااكلً وااٍ تىذ ااح واؼااكج ور ىسااد مااءهم الّفٕااُح 

...((األسكلٍُح
 (ٕ)

. 

الؽ م من (  ـ 22ٖ – ٖٙٙ)ذىلً إتءو  ّا  الصاسٍ (  ـٖٙٙ)وت ك وواج الؽ م المٍرءٕه 

الءاؼُح الهٌمُح وما من الءاؼُح الؽ ُ ُاح الف  ُاح و اك كاا  الؽ ام لمؽماك تان وتاٍ  اامه الامٌ  ماال 

ؼرً ؤثػ الؽاكم الف  ٍ ت اك وراهج وظُاىج شام (  ـ2ٕٖ – 0ٖٙ)ؼاظثاً ل ف فُح وذ  ة تالمءٕىن 

ٌان إتءاي من ت كي   ً ٌءرو
(ٖ)

م و   ثك الاهؼمن تان مؽماك تان وتاٍ  اامه الم  اة تالءأاه لام , ش

َ ر  تالؽعاتح تال ٚمع تىالَح ال هك وذم لو للاك و اا    ُاو مؽماك تان  ّاا  تان  ثاك العثاان ٌاءح 

 ااـ ممااا ذٍااثة ت رااال  ثااك الااهؼمن تاان مؽمااك تاان وتااٍ  ااامه ؤاا ثو22ٕ
(ٗ)

وثااكو  ٕااه الفرءااح . 

 . ـٕٕٗواٌرمهخ سان ا إلً ٌءح 

رءح الثهتهَح ؼ ُ ح َم ن الؽكي تىقى ها لكي مان كاا  َاهي تثٕاُهذو  ىاماال كاسد الف))

االسفٕال والرعىعح كامءح ذؽد ٌطػ الظا ه المىؼك المٌ ٌ ً المءٕىن تن وتاٍ  اامه لُؽارفع 

تااو ؼااُن ل ااة َ صااه ماان العءٍااُاخ المفر فااح وااٍ العااُُ, وكااا  اس ٍااا  ذ ااك العءٍااُاخ واٌاار  ل 

ا مه ىساً تاىوال الؽااكم ال اكَه, ولاملك ماا كااقخ ِاؤو  الكولاح ت اك الى ماا الثانوَن وٍ كال مءه

المءٕىن ذ ع وٍ ؼىوج ؼعاب ٘ فاا وـ ُفح مٍ ىب اإلناقج ؼرً وِهاتد األ ءاا  إلاً الفرءاح, 
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... وذثاَءااد و ااىاا ال ءأااه الرااٍ لاام َااكنكها الرماااوض واالسٕااهان و مااد الفى٘ااً تاا ق األسااكلً

ا  ؤؽاب ذ ك الىالَاخ َمص ى  ال ءأه ال ىَح وٍ العاُُ و ءاً إلً والَاخ وك... ووس ٍم الصغه

((المىالٍ ال امهَُن والثهاتهج وت ٗ الظا هَن من وتءاا ال هب
 (٘)

. 
 ـ إلً و  قٙاً  َٕٕٗمرك  ٕه م ىك الطىاع  ظُ ُن من ٌ ىٚ الف وح المهواسُح ٌءح 

الطىاعا  واٍ األٔاال  اـ وم اىك 1ٗٗ  اً م اىك الطىاعا  ٌاءح (  ـٓٔ٘خ )َىٌ  تن ذاِفُن 
والج   ااً مااك  مفر فااح واٌاارثكوا تمااا ذؽااد كااا  وَااكَهم شاام .. كاااسىا  ءااك ٌاا ىك الف وااح المهواسُااح
كاسد كال قوَ ح من قوَ خ الطىاع  ذر ل  من مكَءح وما ... وونشىا الؽ م   ُو ووالق م ووذثا هم

ومىلااكَن, شاام كاااسىا  هتاااً وتهتااهاً : ؼىلهااا وو ماان مااكَءرُن وكااا  م ىكهااا ماان  ٕااثُاخ مفر فااح
تم ااك ماان م ااىك )مرءاوٍااُن مرفأاامُن َغااىو ت ٙااهم ت ٙاااً ونتمااا اٌاار ا  ت ٙااهم تالطاغُااح 

  ً ت ٗ, ول ك اذفم م ىك الطىاع  ظمُع مظا ه الاكول مان الر  اة ت ل ااب ( الءٕاني األٌثا 
وااٍ والااىوانج وماان وٌااثاب الرااهف كمااا كاااسىا َعم ااى  ( نعاٌااح الااىوانج)الف وااح وماان الؽعاتااح 

ت ٚهم األقتاا والّ هاا وُغاكقى    اُهم األماىال
(ٙ)

و  اً الاهغم مان و   ٕاه الطىاعا  كاا  . 
وو  ))َرٍم تالرف ك االظرما ٍ والٙ   الٍُاٌٍ إال وسو كا   ٕه و ى ؼٙانٌ ونقٍ ش ااوٍ 

وول مااا َ فااد سظهسااا وااٍ  ٕااه م ااىك الطىاعاا  ا٘ااطهاب الؽُاااج االظرما ُااح تااالفرن الكاـ ُااح, 
خ تاااُن ال اااهب والثهتاااه وتاالقرراااال تاااُن م اااىك الطىاعااا  وتاااالؽهب تاااُن المٍااا مُن تالمءاو اااا

والءٕاني, ووٍ وشءاا للاك ك او كاا  الٍا ا  َفٙا ى  لهعاهاخ إظثانَاح وو اـرُانَاح,  عاهاخ 
وقااك ذ ااى  الهعااهج ـانظُااح وُغاااقن األسكلٍااُى  مااكسهم إلااً المغااهب, .. قاـ ُااح تااُن مااك  األسااكلً

ول ك سّ  وٍ إشءااا للاك ك او سفاه . ثا  الءٕاني   ً المك  األسكلٍُحوـٕىٔاً ؼُن ٍَرىلٍ اإلٌ
من المٍ مُن وسفٍهم اسرؽ ىا المغاامهج والّاطانج ذء  اىا تاُن الماك  ٍَا ثى  وَءهثاى  ونتماا قر اىا 

((وـهتىا
 (0)

. 
ووٍ  ما العى المر  اة المرماىض تاهوخ ِفٕاُح الهظاال ال  اق : ))إؼٍا   ثاي. وَ ىل ق
عىل من ت ك إلً ت ك  ان٘اً مهانذو   ً من َ كن ا ؼق قاكن ا, ٍَارىٌ واٍ  اما المغامه المٌ َر

ولام َ ان اـار ف الاكَن ؼااظىاً واٍ ... مفر   لوٌ المهاناخ المط ىتح من ظءكٌ وكاذة وِا ه
مصال  مي األمىن و ا  الٍُك ال ءثُطىن َفك  المٕ ؽح ورانج َؽانب من وظال ومُه مٍ م وذانج مان 

 –واٍ م اتاال ال مثُطااىن  –ووسماىلض  امي الّفٕااُح مان العاساة اإلٌاا مٍ  ..وظاال ومُاه سٕااهاسٍ
ِفُٕح الّا ه إتن  مان و ك سّ  و ُهاً مؽهوماً ول راو كاا  مّاهتاً تاالطمىغ, اسرهاوَااً مُ اوُ ُااً 

((مٍر كاً أل  َهكة إلً غاَرو كال واٌطح, مؤمءاً تالٕكاقح تم كان ما ذث غو و كاوو
 (1)

. 
الٕاهاإ ))مي الؽ ثح مع الؽُاج الٍُاٌُح وغكا ظ ً لهاا والّا ه مصاال وقك  اَ الّ ه وٍ  

تُن الكولح من ظهح وتُن الءاقمُن   ُها كما ٔىن الٕهاإ تاُن الطاامؽُن مان األواهاق لثٌار صان 
تالمءأااة ال  ُااا, ووااٍ كااال للااك  ثااه الّاا ه تهاامي األؼااكاز  اان اال  الٍااعن, وسعااك تااُن الاامَن 

كثُهاً من الّ هاا ال ألسهم كاسىا قاعماً وٍ ٔافىف الم ان٘اح وإسماا  ذ ه٘ىا ل  ىتح الٍعن  كقاً 
أل  الّاا ه كااا  وااٍ الىقااد سفٍااو ِفٕااُح ٌُاٌااُح َٕاُثو مااا َٕااُة نظااال الٍُاٌااح  ءااك ذ  ااة 
األو٘اإ وأطكا  المطاامع المرثاَءاح وا٘اطهاب ؼثاال األ اىاا مان ؼاال إلاً ؼاال واٍ وراهاخ 

...((مر انتح
 (2)

. 
م َ رٕه   ً الّ هاا من  امح الءاي وإسما ٚال ت ٗ الم اىك مصاال واال ر ال والٍعن ل

الم رمك تن  ثاق, المٌ وٌهذو ظُىَ المهاتطُن
(ٔٓ)

وونٌال م ُكاً إلً وغماخ وٍ المغهب ال هتاٍ  
ِمال ووهَ ُا وكملك ٌعن ت ٗ الىوناا مصال, الىوَه  اِم تن  ثك ال ىَى
(ٔٔ)

المٌ وون لأمُه  
و ءاكما ولاٍ ت اكي إتءاو األمُاه مءامن ٌاعن الاىوَه  اِام شام ( ـ ا0ٖٕخ )مؽمك تن  ثك الهؼمن 

قر و, والىوَه الّا ه وتى ت ه تن  مان ٔكَق الم رمك تن  ثاق م ك اِثُ ُح وووَهي وقك قر و تُكي 
 .وَٙاً وغُه م

 المبحث األول

 .ؤ  الؽال وٍ الٍعن, ؤ  الٍعن -ٔ

ه م و كال ما ذم رو وذرا لم مءاو الاءفً الٍعن وو الم ر ال للك الم ا  المٌ  ءكما سمكهي سرمك

من لل و ثىقَح وظ م وظ   وذ مَة وقُىق ش ُ ح وما ذٍثثو من اال , سمكه ُ٘ق الم اا  وِاهان 

الءاااي وؼصالااح المعرمااع, ساامكه م ااو ال اااعمُن   ُااو غاا ظ ال  ااىب قٍاااج الءفااىي الاامَن َرٍاامى  
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مىإ والؽٍااهاخ, وذر ااكق األٌااثاب تالفٙا٘اح واس ااكا  الهؼمااح, ساامكه م ااو األؼاىا  واِال  والااك

الرٍ ذؤقٌ ت ٔؽاتها إلً الٍعى  والم ر  خ و ك ذ ى  األٌثاب ٌُاٌُح وللك  ءاكما َرماهق وؼاك 

األِفاْ وَّق  ٕا الطا ح وَفهض   ً ٌ طح ال اسى , وو قك َ ى  ٌاىا الرٕاهف ٌاثثاً واٍ 

الاامٌ وون ( ـ اا0ٖٕخ )ؤااىل الّاافٓ إلااً الٍااعن كمااا ؼااكز ل ااىوَه  اِاام تاان  ثااك ال ىَااى 

وىٖ ومىن قولرو لهاِم تن  ثاك ))المٌ (  ـ0ٖٕ – 1ٖٕ)لأمُه مؽمك تن  ثك الهؼمن األوٌٛ 

وكاا   اِام ذُا اا م عثااً, ؼ اىقاً لعىظااً و وٍاك الكولاح وكاا  َ كماو   اً ... ال ىَى و ظم ووناعو

ؽهكااح ال ٍااه وفااهض مااهج إلااً غااهب األسااكلً لُ مااع مااا  ءاااك ماان الصااىان و ٌاااا المٍااُهج وااٍ ال

ووسهٙو ماهج ماع اتءاو . والءـىول والم ام ح مع العءك و ٌ مىي ووـم وٌُهاً شم ووركٌ ت مىال  ظُمح

إلااً شغااه ٌهقٍااطح و ٌاااا األقب م ااو ؼرااً اؼ ااكي ووذ اا  مؽثرااو لمااا (  ااـ0ٕ٘ – 0ٖٕ)المءاامن 

ٔانخ الٍ طح إلُاو وولاٍ ت اك وتُاو و ام ذ ان لاو  ماح و ظام مان ـاكاإ ووَاه وتُاو  اِام تان  ثاك 

 ىَى إلً و  وشة   ُو وٌاعءو ووش  او تالؽكَاك ولكاهي ماا وٌا فو مان لسىتاو المىت اح, شام وـهظاو ال

((ووذً تو إلً قان  ظُمح كا  قك ُِك ا وقٕه   ُها ظمُع وماسُو و٘هب  ء و وُها
 (ٕٔ)

. 

ولو وكرة تو إلً الىلُك تن غاسم
(ٖٔ)

الىوَه وٍ وٌهي وشءاا مفاٚثرو 
(ٔٗ)

: 

ح تالكمع سَهءَهدُ  َّٕ ٍَُهُّ تما وُتكَو ِءآ  كاِـػُ   ـىَف و   و م ُغ
(ٔ٘)

 

سعىَ  الصهَا والكمىإ ٌىاوػُ   ؽام ُد  ءو شم ساقمُد وٍ الكظًذ
(ٔٙ)

 

َ ىل إسو ٚالما ت ً وٍ ٌعءو تكمىإ غىَهج و اسد قمى و ذ راهٖ واٍ ؼ  او ورمء او مان 

ٔاااتو, ل ءااو كااا  َ ف فهااا ـااىف و  َااهاي  ااكو َااثطن  كاوذااو وُفااهغ لمااا و( َغاآ تهااا)الرااءفً 

 .وَُٙ  وسو كا  َر    للك تمّ ح شم َءٕهف وٍ ظ   ال ُال إلً مءاظاج الصهَا وقمى و ٌىاوػ

 

من ٌعءو وتُراً  ٍ –واٌمها  اض  –كما كرة  اِم تن  ثك ال ىَى إلً ظانَرو 
(ٔ0)

: 

ة وإسٍ  كاعٍ و  ووونك ُمْطثق   ثَـّ َٙ وتاب  مءُع  تالؽـكَك ُم
 ُُ(ٔ1)

 

ـةُ  ءٍو   ذ عثٍ َا  اُض مما ؤات  وفٍ نَة  ما الك ه ما َُر عَّ

ًِ وُِاا  وتُُد تغمَّهاوو  ك سٍ   ً ظمـه الغٙـً وذ  َّةُ   ٍ الءف

َفاٚة الىوَه األٌُه ظانَرو قاع ً لها إ  المٌ مء او  ان وَانذهاا وساو ؤاثػ ٌاعُءاً واٍ 
 ٌعن لًُ كث ُح الٍعى  وهاى ٌاعن وهَاك ألساو ذؽاد األنٖ و اى لو تااب مءُاع مؽ ام اإلغا  
ؼُس وسو َ فال تؽكَكج ذكـال من الثاب وٍ العكان شم َٙ  قاع ً إ  ذ عثٍ َا  اض مما ؤاتءٍ من 

إ  واٍ سفٍاو وماىناً : شام َ اىل. وٌه وقـىل الٍعن وفٍ ؼاىاقز  اما الاك ه ماا َاك ى إلاً ال عاة
ووُِاا كصُهج واذو إسعاو ا وذؽ ُ ها وألظ هاا َثُاد مؽىوسااً ال َغماٗ لاو ظفان وك ساو   اً ظماه 

 .ووٌ ظمه إسو ظمه الغًٙ الّكَك الرىقك الّكَك الؽهانج
ومن الّ هاا المَن سالىا سُٕثهم مان الٍاعن الّاا ه وتاى األٔاثى  ٍُاً تان الؽٍان مان 

كا  ممن تاٚن( ال ه  الهاتع الهعهٌ)ِ هاا الكولح ال امهَح 
(ٔ2)

 ثاك هللا تان المءٕاىن تان وتاٍ  
ٍ ٚىل ٌعءو َ ىل امه, و ما ٘هب وتىي  ء و ٌعن وتا األُٔى وو

(ٕٓ)
. 

ُُ والٍما والمااُ   لَُد ِ هٌ كَُ  الث ُق وكُ  الـ ًُ والىؼ  إس
 وسهـانٌ وٍ م  رـٍ ٌىااُ   ٚاَل  هكٌ  ن كاِل لاك, ولُــ ٍ
 قكَن قثه ٔثُؽـح وو مٍـااُ   لُـً ؼـظٍ من الثٍــُطح إال

هـا األغـثُااُ   ســًوإلا ما ظءــؽُد وُو ألُ  ٍِ  ووؼّرءٍ ت س
 ك و  لثس وٍ ٌعءو تٙع ٌءُن وقك وس طع  ما َهتطو تال الم الفانظٍ ووس طاع والّا ه ت

 ن كال ما َّ هي تالؽُاج وتهعرهاا وـام َرٍااال وَثاكو مان ذٍااهلو وساو كاا  َ ثاع واٍ ٌاعن ذؽاد 
ألسو ٍَ ل  ن ؼال الث ق ووؼاىال الءااي والىؼاىَ وٍَا ل  ان الٍاماا والمااا ( مطثق)األنٖ 

اا لماا ٌا ل  ءهماا وَٙاُ  و   هاكي تالؽُااج وماا وُهاا قاك ؤاثػ ت ُاكاً ولى كا  َهي الٍماا والم
لطىل مكج ٌعءو و ى ال َفه  تُن لُال وسهان وهما  ءكي َرٍاوَا  ألسو وٍ ٌاعن ذؽاد األنٖ ال 
َٕال إلُو سىن الّمً وال ُ٘اه ا وو  سٕاُثو وؼظاو مان ونٖ هللا الىاٌا ح ال ذر اكي مٍااؼرو 
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  َهوااو  اان سفٍااو إلا مااا ظءؽااد سؽااى للااك وإلا مااا وناق و  َاا سً مٍاااؼح ال ثااه, ووسااو إلا وناق و
 .تاِـهَن وئ  للك األسً َء  ة إلً وؼّح تٍثة ٌىا وـ   من  م وٍ الٍعن

وماان الّاا هاا الاامَن ماااذىا وااٍ الٍااعن الّااا ه  ثااك الم ااك تاان إقنَااً  العىَااهٌ
(ٕٔ)

 

 :ر ال وَٕ  م ر  وقال الفرػ تن ـاقا  َٕ  الطهَ ح الرٍ ؼمال تها إلً الم (  ـ2ٖٗ)

وؼمال إلً ٚهٚىِح   ً ال رة وث ٍ  ءالك م ر  ً وٍ تاهض مان وتهاظهاا سااعٍ المءرهاً ))

ك سما َءاظٍ الٍها
(ٕٕ)

, وقك ت ك ٌاكءو  ن األسًُ, و ك من الءعم تمءىلح الع ًُ ذمه الطُىن قوسو 

نا  وال َُهظاً لاو وال ذعىوي, وَهي مءو الصهي وال َ اق َؽاىوي, وث اٍ وُاو ق اهاً ال َهذ اً إلُاو 

نا , إلً و  وـهض مءو إلً شهاي واٌرهاغ مما  هاي , ومن تكَع ما قالو, قىلو َٕ  الم ر ال المٌ 

 :وُو ا رُ ال

هِ   َ وٌ إلُو ُكالُّ و َىن سا ق   َٔ ْه َٔ وذهةُّ وُـو كـالُّ نَـػ 
(ٕٖ)

 

((من ُ مهي َّ ى اس طاإ األتهـه  وَ اُق َمْن َهقً إلُو َمهجً 
 (ٕٗ)

 

 ال وٍ ظثال مهذفع ِكَك االنذفاإ ك سو َءاظٍ الٍها و ما الم ا  الءاعٍ مىؼُ ال وهما الم ر

ذ وٌ إلُو إال الغهتا  الءا  ح وال ذهة وُو إال الهَػ الّكَكج الهثىب الثانقج و ٍ نَاػ مه  اح قاال 

اه  َ اذَُِاح  : ))ذ الً َٕ    ك قى   اق َٔ ْه َٔ ا َ اق  وَ ُْ  ُِ ىا تِاِهَػ   وَىِاك مان . ٙ: الؽاقاو(( َووَمَّ

َٕ ك إلُو مهج من   مهي و  َء طع وتههي لّكج ما َ قُو من ٔ ىتح ومّ ح وإظهااق واٍ ٔا ىقي 

 .إلنذفا و وو ىنذو

 :ولو وَٙاً وٍ مكج ا ر الو م طى ح ِ هَح َٕ  وُها ؼالو وٍ م ر  ح َ ىل

 ُءٍ الهعىَإ و  ـُال  َ رهي وهخِؽَٛ المىاُن و  مــىان وسا
(ٕ٘)

 

ٍَهِ  ٌ و ى مّكوق ال ُىيووني تٕثه  ووال   ىقٌ و ىج ٔ ة الم 

 تٙمُه ذمكانٌ و ُِن ذمكـهٌ  وٚىٌ ٌهونٌ كــ َّو وذ ُملٌ

ه   عثاً ل  ثٍ َــىَ  نا رءٍ الءىي  وقسـا وقاإ  كُـ  لم َرفطَـّ

َ ىل ت ك ال هك تىَانج األؼثح وو تم ا  وَانذهم و م َ ك َىون م أل  الٍاعن قاك ؼاال قو  

ءو ـأمد الءى  والءى  ت ك  ءها ولاملك لام َ اك ـُاال األؼثاح َ ام تاو, وو  الٍاعن قاك للك وو   ُ

قٕااه تٕااثهي و ٔااثػ ٘اا ُ  الٕااثه ظاو اااً ت ااك و  كااا  ٔااثىناً وكااملك ذطااه  الٙاا   إلااً 

ظٍمو وآالسو ووسه و ت ك و  كا  قىَاً ٔ ثاً ِكَكاً وماا ٌاهوني وذ املي تالؽُااج وُٚثاذهاا و اك ل ثاد 

ذطااىي الٕاؽُفح, ولاام َ اك َ  ااً ؼثُثاو إال تااى م الفُاال ومااا ت اٍ وااٍ ٘اامُهي  ك هاا وٚىَااد كماا

وـُالو من لكهَاخ  ن وَامو الفىالٍ شم  ى َر عة كُ  لم َءفطه ق ثو وَرٕكإ َى  وقإ وؼثاتو 

 .وت ك  ءهم

ومن الّ هاا المَن لثصىا وٍ الٍعن ٌءُن ٚىَ اح الّاا ه الّاهَ  الط ُاق
(ٕٙ)

و اى ٌا ُال  

الؽاكماح واٍ األساكلً وٍاعن و اى إتان ٌاد  ّاهج ٌاءح وم اس واٍ الٍاعن ٌاد األٌهج األمىَاح 

 ّهج ٌءح و اَ ت ك إٚ قو ٌد  ّهج ٌءح, كا  َهىي ظانَح نتا اا وتاىي م او ولكه اا لاو شام 

وسو اٌر شه تها واِركخ غُهخ مهوا  لاملك واسرٙاً ٌاُفاً واسرهاى وهٔاح واٍ ت اٗ ـ اىاخ وتُاو 

ووتى  ثك الم ك  ما وٍ تءٍ ومُح كئتن الم رى واٍ تءاٍ ))ؼى   م ها و ر و وٍعن لملك وقال وُو إتن

((ال ثاي م ؼح ِ ه وؼٍن ذّثُو
 (ٕ0)

ولو َٕ  الٍعن. 
(ٕ1)

: 

قاظٍ الءىاؼٍ ُمظ ِم األشثاضِ    وٍ مءـىل كال ُال وٌىَق واؼم
(ٕ2)

 

كالؽثه وُوقإ وٍ قواِج ال اضِ    ٍَىقُّ والى هاُا ذُّهُ  ؼىلَوُ 
(ٖٓ)

 

 (.و ى ٌعن وٍ مكَءح الى هاا قهب قهٚثح)المطثق  ٌعن الّهَ  الط ُق وٍ

و ما الٍعن مظ م وٍ الءهان كما  ى وٍ ال ُال ل ىساو ذؽاد األنٖ ولاملك َٕافو الّاهَ  

. وٌااطو( اشثاظاو)الط ُاق ت سااو كال ُاال وٌااىق وااؼم وَرٍاااوي واٍ للااك الظا   ظىاسثااو وسىاؼُاو مااع 

ٌىاقي وئ  مكَءح الى هاا ذّاه  ؼىلاو وَُٙ  ت    ما الٍعن وٍ الىقد المٌ َّرك وُو ظ مو و

ذرأأل وسىان اا شام َٕاءع مان للاك ذّاثثها ٚهَفااً وُّاثو  اما الٍاعن تظ ماو الؽالاك تاالؽثه الامٌ 

َى٘ع وٍ قواج مٕءى ح من ال اض ومما ال ِك وُو وسو ذّثُو ٚهَ  ولملك لم َ ُك إتن ؼى  الؽق 

 ءكما ؤفو تم ؼح الّ ه وؼٍن الرّثُو
(ٖٔ)

. 
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اا الاامَن كااا  وااٍ ٌاا ىكهم ال صُااه ماان العااهوج واالٌاارهران الّااا ه َىٌاا  تاان وماان الّاا ه

 ان  الهماقٌ
(ٖٕ)

 :إل قو و للك الٍ ىك إلً اسر اق الف ُفح الؽ م المٍرءٕه و ال(  ـٖٓٗ) 

 و  لا َرمُّ وال لا َرمْ   َُىلٍَّ وَ ىل من َىمو))

ٌاعءو معمى اح ِا هَح  وقك كا  من سراعط  ما ال ى  من الّ ه و  ٌعن الّا ه و ل  وٍ

وؤ  وٍ  مي المعمى ح كال ٚاعه م هوف ولكه ـىأاو شام لَاال كاال (( كراب الطُه))ٌما ا 

((قط ح تمكغ لىلٍ ال هك  ّا  تن الؽ م مٍرّف اً تو إلً وتُو وٍ إٚ   ٌهاؼو
 (ٖٖ)

. 

:ومما قالو من ِ ه وٍ ٌعءو َٕىن ؼالو قىلو
 (ٖٗ) 

ٍَؽاُب وذمنف    من ظَى ٍ ذث ٍ الؽماُ  وذهر ُ و       ٍ ِكثهٌ ذهمٍ ال

 وذ ك   ً و كٌ سىاعُػ  رَـّ ُ   ك   الٍؽاب الىاكفاخ غىاٌ ٍ

 ول ءءٍ تا  و ُىُمـىا و ءَّفـىا   وال ظ ءد لُ ً وت َ  قطُءُها 

 سؽىالً ك   الٕثَػ مص ٍ ُمكس ُ   واسٍُد وٍ وظو الٕثاِغ لثُءها

والٍااؽة ذهمااٍ تااالمطه لرثااهق )" )و  ااق الااككرىن وؼمااك  ُ ااال   ااً  اامي الم طى ااح ت ىلااو

غ ُ و, والؽماعم ذث ٍ لرءىغ   ً ظى و, تال إساو وِاثو تمُاد ذغٍا و الٍاؽة الىاكفاح وذءاىغ   ُاو 

الؽماعم الهاذفو, إ  ٔاؼثرو قك نؼ د وت ك نكثها ول ءو  ى تا , ومن  ءاا كاا  ٚثُ ُااً و  ذام ة 

ء  الم ءفى , وهم وٍ الؽق مرعءاى  سفٍو ؼٍهاخ وو  َث ى الؽال ما ت ى, و ُ م ال عمى  إل  ولُ 

ومالا َٙهي من  ؤالا ووول ك؟ إ  الطثُ ح سفٍها وؼٍد واها  الؽثُثاح وذا شهخ لث اك ا وهاما  اى 

من ـ ل إؼٍاٌو الفاْ وِ ىني تالم ٌاج  ساؼ ً ِاؼة الىظو ك سو  ى  –الٕثػ َهاي, الّا ه 

((األـه مؽة مكس  وانقو من َؽة
 (ٖ٘)

. 

ٌعءو قىلوومن ِ ه الهماقٌ وٍ 
(ٖٙ)

: 

د ٔثـهٌ ٌا ـحً وركو ـٍ و ُءٍ إ  كاسد لكم ــك وٙ وُ   ذُصثَـّ

 ذثَّ د قمى ٍ, و  من الثؽه ذٍر ٍ ومن ق ح األًٌ:و ى ٌا كخ قالد

 مـن لٍ تظّن ُمؽ َّق: و  ـد لـها ذظُن الك َه َعـمُع تُءءا؟: لدوقا

  وظهُخ اظرماَإ الّماِل ت ك الرفه ول ـءءٍ وـُما وظـهُخ تم  رٍ

والّا ه َفاٚة  ُءو ناظُاً و  ذمكي تما ت ٍ لكَها من قمع ل ال ذ اك الاكمىإ ذصثراو وذطُاال 

مكج ٔثهي ول  ها ذفف  من لى رو ووٚ ج وؼىاساو, ول ان  ُءاو لاى وظاتاد ل اا  ظىاتهاا اٌارء اناً 

لهما الط اة ألسهاا ال قماىإ لاكَها ألسهاا لاى ذث اد لاكَها وٙا ح مان قماع ل اا  للاك قلاُ ً   اً  اك  

الؽى  وو وسها ذٍرمك ا من الثؽه ول ن الثؽاه ال َماك ال اُن تالاكمع, شام َرؽاىل إلاً ٌاؤال ؼثُثراو 

وَظن و  الك ه ٌُعمع تُءهما ت ك  ما الرفاه ؟ وُعُثهاا ت ساو َ ماال للاك ل ان للاك األماال لاًُ : إَاي

 .  ً وظو الُ ُن وَُٙ  إلً للك ت سو َر هن تاظرماإ الّمال ت ك الرفه 

 ىتح الٍعن الاىوَه الّاا ه إتان وَاكو وممن لؽ رهم  
(ٖ0)

الامٌ  اهف تؽثاو (  اـٖٙٗ) 

ولؽ و من ؼثها المٕاعة والىَ خ مءها ـٕىمرو مع (  ـٙٔٗخ )لىالقج تءد الف ُفح المٍر فٍ 

غهَمو وٍ  ىا ا الىوَه وتى  امه إتن  ثكوي ولم َ ثس إتن  ثكوي وت ٗ ـٕاىمو و  سٍاثىا 

 طا  وذٕاقف و  وذهام تاالٌارُ ا   اً   اان لاث ٗ مىالُاو إلُو وسو َّرهك وٍ مؤامهج   ً الٍ

ت ك وواذو وى٘ د وٍ َكَو األغ ل وقاك  إلاً المؽاكماح, وكاساد تُءاو وتاُن ال ا٘اٍ الامٌ ذاىلً 

مؽاكمرو مىظكج قكَمح و ما  ه٘د   ُو قُٙرو ومه ذىاً تٍعءو وِكق وُو
(ٖ1)

. 

وظههاا إلاً األقَاة وتاٍ ت اه تان  ل ن إتن وَكو  سفً ووس ه الرهم المىظهح إلُو وٍ نٌاالح

ٍّ وا   الءاِاه ... ووٍ   مك وسٍ ٌاعءد مغالثاح تاالهىي و اى وـاى ال ماً))مٍ م و ال  وِاهك   ا

((ولسُو ٚم اً لُ كال تُكَو ظّ اً 
 (ٖ2)

. 

وَهوٌ إتن وَكو  ـثهاً لو و مُرو وٍ تُا  و٘ع الٍاعى  والٍاعءاا واٍ وماساو وَى٘اػ 

وول ؼثٍاٍ تمى٘اع ظاهخ ال ااقج وُاو و٘اع مٍارىنٌ  وكءاد: ))ٌثة واهاني مان الٍاعن وُ اىل

الءاي ولوٌ الهُ اخ مءهم, ووٍ الّهـُان, وت ٙو و ى  من ت ٗ شم س  د ت ك إلً ؼُس العءاج 

و اام ... و اام وٌاارطع ٔااثهاً, و  مااد و  ال اااظى ماان ال ٍَاارثك... المفٍااكو , وال ٕااىْ الم ُااكو 
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وَفَاَهْنُخ ِماْءُ ْم : ))قاال ذ االً   اً لٍاا  مىٌاًوقك ... ال ُه والىذك: وٌرعى و  وكى  شالس األللُن

ْفرُُ مْ  ـِ ا  ...((ووسا األ  تؽُس ومءد ت ٗ األمن... ٕٔ: الّ هاا(( لَمَّ
 (ٗٓ)

. 

وقك سظم إتن وَكو   كج قٕاعك ذغ ة   ُها ٌمح االٌار طاف والؽءاُن وال رااب ل ان قو  

(  اـٖ٘ٗخ )تاٍ الؽاى  ظهاىن ذملال, وؤ  ؼالو وم اساذو وٍ م   رو مءها قُٕكج وظههاا إلاً و

:ال اعم ت مه قهٚثح َ ىل وُها ت ك مط  ها الغىلٍ
 (ٗٔ)

 

ُٗ الِ ُا  المٌ َُغءٍ  ـن الفثه ْن ٍَ ل الءاَي  ن ؼالٍ وّا ك امَ   مؽ

ته  المُّة ا ر ً  انٖ الّ ه طى تُـهَق ِثـاتٍ َكـْثهج  وونيلم ذ
(ٕٗ)

 

غـُُه ُمهرَٕه ول ّثُثـح غٕن   الص شُن إل   هك الـٕثا َكصَة  قثال 
(ٖٗ)

 

غمهاً وما وِهُب الم هوي تالُغَمه  هواَا ل ك ِــاوهُد َمءه َـهاَال
(ٗٗ)

 

َ ىل إتن وَكو  من َهَك م هواح ؼاالٍ ووـثاانٌ وللاك تٍاؤال الءااي وائ  ؼاالٍ م  ىماح 

وم هووح وِا ك ا  و  نهَرٍ وم اَءرٍ ذغءٍ الٍاعال  ن الٍاؤال وَٙاُ  تا   تاه  المّاُة قاك 

  للااك الّااُة لاام َ اان تٍااثة كثااه الٍاان وذ ااك  ال مااه أل  نوٌااو اِاار ال ِااُثاً قثااال  اا  نوٌااو, وو

الص شُن من  ماهي وهاى ال َاىال واٍ   هاك الّاثاب وو   هاك الٕاثا ال َاىال قهَثااً كاملك وغٕان 

الرااٍ ونق ( الهواَاا)ِاثاتو مااوال غٙااً ٚهَااً, ول اان  اما المّاُة المث اه ظاااا تٍاثة المٕااعة 

كصُهج وما سالو مءها وكصه و ثه  ن كصهذها ت ىلو وسو لام َّاهتها تاالغمه و اٍ مءه ها الغىَه ووسها 

ولع  الّا ه إلً االٌر انج ل ر ثُه  ن م اسُو وـأح وٍ الثُرُن الصاسٍ والصالاس . ال اي الٕغُه

 .وإلً العءاي ال طُ  وٍ الثُد األـُهَن الَغْمه, الُغَمه

الٍعن تٍثة ٌاىا ذٕاهوهم وؼٕااق ولٍاءرهم ومن الّ هاا الىوناا المَن ل ىا ؼرفهم وٍ 

وكاا  ا ر الاو وٌاعءو واٍ ـثاه ٚىَاال ساىظىي تماا (  ـ00ٗخ )الىوَه الّا ه وتى ت ه تن  مان 

ٍ َ: 

اذفق وتى ت ه تن  مان مع  ثك الهؼمن تن نُِق
(ٗ٘)

  ً وـم مكَءح مهٌاُح مان ٔااؼثها  

وتى  ثك الهؼمن تن ٚا ه
(ٗٙ)

قـال إتن . لما ذم لهم للك األمهت مه الم رمك تن  ثاق و(  ـ0ٓ٘خ ) 

 مان مهٌُح ذؽُطو مظا ه األتهح وم و الهكاَا واألمىال لُ م تملك و ال مهٌُح   ً قكن مءاولهم 

 ءكي وظ اً واٍ الُاى  الصااسٍ لكـىلاو ت ءٍاُح مع اً الرهء اح ل فاىاْ وال اىا  وٍاع د الّا هاا 

واٌار مال إتان  ماان ...   اً نوٌاو( ال  ءٍاىج)تئمكاؼو وقك ذىَا تىٌ إتن  ثاق واٍ ؼماال الطىَ اح 

ـٍاااي  ثُااكي   ااً الؽٕااى  ووقط هاام الٙااُاإ وو ااهٖ  اان الءٕااُػ ووقثااال   ااً الغثااى  

والٕثىغ وإتن نُِق ٍَرثكل وول ك األوتاي تثءٍ إـىذو ووـىاذو, و ما ـهظد كال ذ ك الؽٕى  

إلُاو غاكن إتان من َكي وٌ ٛ وٍ َكي واّه مان مهٌاُح إلاً ظ ُ ُاح الؼ ااً تا لوىسُ تان وهللءاك ِااكُا 

نُِق ولما لم َؽٕال مءو   ً ٚاعال  كل إلً ٌهقٍطح لفكمح والُها الماؤذمن وتاٍ  ماه َىٌا  

ووذفق و  اسرىي  امال إلتن  ىق وٍ م  ال مءُع من و مالو وكاسد تُءو وتُن ... تن الم ركن تن  ىق

ك ال امال إلً إتن  مان م هوح وٙمن لو إتن  مان اٌرءىالو وٌان إلُو و ما سىل تٍاؼرو ذّىف لل

تااهي ولاام َااه ت ٌاااً وااٍ إنقاعااو إلااً قٕااثح ؼٕااءو وااٍ نظ ااُن ماان ظم رااو واا و ى إتاان  مااان إلااً 

(( و  ٔثا ٌُفُ ما   ُو إلا نوَرمااسٍ وماِاُو وَاكٌ واٍ َاكي ولاى قر رمااسٍ وإَااي))الٕا كَن م و 

الماؤذمن وٙامن وف  ً للك, ووّه ؤؽاتو  ءك قر و وول ىا ت َكَهم إلً إتن  مان مٍرّف ُن تو إلاً 

وكاا  الماؤذمن سفٍاو َهظاى االٌارفاقج مان ... و اق الؽٕن ـا٘ اً ل مؤذمن وٍه تاملك... لهم للك

إتن  مان واٌرغ ل مىا ثو لرءفُم وغها٘و لما ما كاق إتان  ماان َ راهغ   اً الماؤذمن وَر هاك لاو 

تئـٙاإ ق  ح ِ ىنج
(ٗ0)

ال م او ظاُُ ال ٕماا ت ٌ ىتو الفاْ ؼرً واو و الم ك   ً للك وونٌ 

ٔغُه لرؽ ُق  ما الغهٖ, وق  ح ِ ىنج  امي ال اعماح   اً قماح ظثاال و اه ت ُاد مٍار  ح ت اك و  

اٌر ىي الم ركن تن  ىق   ً مم  ح   ً تن معا ك ال امهٌ ومُه قاسُح, وكاا  َؽ مهاا وؼاك وتءااا 

ذهتُح ووالقي   ٍ المٍمً ٌهاض الكولح, شم ذىلً إقانذها ت كي تءى ٌهُال المَن كاسىا َّهوى    ً 

الٕغان, وكا  تءى ٌهال َهغثى  وٍ تُع ال   ح إلً وؼك األمهاا المعاونَن ول ن إتن  مان و اك 

المؤذمن ت سو ٌُؽٕال   ُهاا ت ٍَاه ٌاثُال, ٌاان إتان  ماان إلاً الؽٕان َ اىق كرُثاح ٔاغُهج مان 

رهم مٕامماً العءك وما كاق َٕال إلً ال   ح الّامفح ؼرً  ٚ ة من تءٍ ٌاهُال و  َا لسىا لاو تم اات 
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كما َثكو   ً و  ٍَر مال األٌ ىب سفٍو المٌ لع  إلُو وٍ ال   ح الٍات ح ول ن ؼكز  مي الماهج ماا 

لم َ ن َرىق و الّا ه المغامه إل ما كاق َٕال تاب الؽٕان ماع ذات ُاو وٍَاؽة  اى ووالً لمكاـ او 

نتُن لُ اىقا تعءاىق المهذف ح ؼرً ول ً ظءىق ال   ح ال اثٗ   ُاو ووسامنوا ٔااؼثُو ال امَن واها  اا

ٌهقٍطح من ؼُس وذىا ت ك و  َ ٍىا من إس الي, وؽٕال إتن  مان ت َكٌ تءٍ ٌهُال المَن ول ىا تاو 

وٍ الٍعن
(ٗ1)

. 

ومن تكَع لل م ما : ))وقك قال إتن  مان وٍ ٌعءو  ما ِ هاً وِان إلُو الفرػ تن ـاقا  َ ىل

ٚالع تو وتا الفٙال تن ؼٍكاٌ
(ٗ2)

 :َٕ  مى٘ و الم ر ال وُو 

كالطاَّل َىقعُ ساعَم الى هِ    وقِنك اـاَك ولى ت اوُح  
(٘ٓ)

 

وٍ غُِه مىماج  وال تَؽـهِ    و  ك ذ الود الهكاُب تو
(٘ٔ)

 

ءَح   ٌِ ٌُ هاً ت  ـمهِ   َٚ َؽد ٔؽاترُو ت   وذٍاقطىا 
(ٕ٘)

 

ؼرً من األسىاا وال َْطـه  تم انض  وقخ إلً َؼَهضِ 
(ٖ٘)

 

ـهِ  َظَ  روُ    ال  وظنُّ العنَّ إلا َمَهقخْ  مهقاجً إلً الءٍَّ
(٘ٗ)

 

ُ  ذءاكهخ الىظىي تو ؼرً اٌرهْتُد تٕفؽِح الثكنِ   َوؼ
(٘٘)

 

ه  ذمهَّك تُن ـاوَُرٍ ْٕ هَن من و ك  ومن َوكهِ   قَ ٍْ س
(٘ٙ)

 

مرّؽُى ٌاَل الَىقاُن   ً ِ ـطفَُو من ِكثَه ومن ِكْثهِ   ُُ
(٘0)

 

وعُاُق ا من ذؽرـِو ذعـهٌ  َم  ْد  ءاَ  الهَِػ ناؼرُوُ 
(٘1)

 

 وئ  َُهَماْل و ك وت ُُد وٍ الُ منِ   ل ىَِى َوقك سٕؽدُ م وي ا

 ووٚ ُد ومَه ُمَُّٙع  ومهٌ  وؤ ُد ـكمحً قاٚع  ٌثثٍ

ُّ ه  َقْإ لا ؤ ءا غَُه مؤذمه    ُمرٍ شهاً تالؽمك وال

((ذمؽى المٌ كرثد َُك الك ه   ووكرُة ولُءا وسها لُك  
 (٘2)

 

وااٍ  ااما الم ر ااال ؼُاااج الثااؤي والّاا اا وفااٍ األتُاااخ الص شااح األولااً َٕاا  الّااا ه ؼُاذااو 

وال ماب ت ُكاً  ن الٕؽة وهى َ رمً من ٔكَ و وتٍ الفٙاال تان ؼٍاكاٌ و  َففا   ءاو مؽءراو 

ولى تم طى ح ِ هَح ذ ُك األمال إلً سفٍو والؽُاج إلً ق ثو كالطال الامٌ َث اس الؽُااج واٍ الى اىن 

قاك ؼم راو ت ُاكاً  ان األ اال والٕاؽة الءاعمح وُىقظها وَث س وُها الءّاٚ, وٌثة للك و  الهكاب 

ول ن  ما الث ك لم َ ن وٍ ٔؽهاا وال وٍ تؽه وإسما ؼم رو إلً  ما الم ر ال المٌ ؤاتو وؤاب 

ؤااؽاتو تاإل ُاااا ورٍاااقطىا ٌاا اني ماان قو  ـمااه, أل   ااما الٍااعن وااٍ مءط ااح ظث ُااح ِااكَكج 

ال تّااق األسفااً وللااك لٙااُق االنذفاااإ و ااٍ ق  ااح ِاا ىنج المءُ ااح الرااٍ ال َم اان الىٔااىل إلُهااا إ

مٕا كاً إلاً  –واٍ ذمهق اا و رى اا  -الطهَق وو ىنذاو و اى ل  اىي وِاكج انذفا او ذرفامي العان 

 .كىكة الءٍه

و اى ( وؼاُ)وٍَرهٌال وٍ ؤ   ما الٍعن وُ ع  إلً االٌر انج الرٕهَؽُح وُٕفو تاـ 

ا  و اى لّاكج وؼّارو َرءااكه من وؼُ الم ا  إلا كا  م فهاً ـالُاً من الءاي ظالثاً ل همى  واألؼى

وُو الٍعءاا وُرعا ال ت ٙهم الث ٗ و ًُ  ءاك إلفاو وو وساً وإسماا  ءااك ن ثاح وذاىؼُ و ءااك 

 .ِك َرٍهب إلً الءفىي َع  ها ذّك وذهذاب وٍ وكصه األُِاا ولفح ومىقج ووسٍاً و ى ال مه

غام ِاكج وَ ىق إتن  ماان إلاً ؤا   اما الٍاعن تال ٕاه المٍار ه المارم ن واٍ م اساو ن

انذفاإ  ما الم ا  وهى وٍ م اسو َّثو نَُ الفىاوٍ الرٍ اٌارهخ ماهج تاُن قاىاق  الءٍاه ووـاهي 

قاك ذمهاك وذؽُاى وذعماع واٍ م اساو وقاك   راو ( الٍاعن)و اما ال ٕاه ( الءٍاه)تُن األو ك كىكة 

 .الٍ ُءح وٌال   ُو ال ىان لطىل  مهي وذ ك  ال هك تو ولرهو و وكثهَاعو

والهَػ ال ذ  ىي وإسما ذعهٌ من ذؽرو وقك ومٍك  ءاسها وهى َٕهوها كماا و ى لفهٚ   ىي 

 .َّاا

وال س ر ااك و  وؼااكاً مماان ؤاافىا الٍااعن قااك ت ااى مااا ت غااو وتااى ت ااه تاان  مااان وااٍ اإلظاااقج 

 ,واإلؼٍا  وٍ ؤفو

شم  هٖ تءى ٌهُال تُع إتان  ماان   اً نهٌااا األساكلً ورصااق ىا ظمُ ااً  ان للاك وـا  

وءـىال   ً ؼ مو ( تالهاٍ٘)المٍمً ( َىَك)إلُو و سفم سؽى ما ت ال ما ٌ الي وتءو  الم رمك تن  ثاق
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إلُو و ك    ً الؽٕن ووسٕهف إلً وتُو الم رماك و اى ت هٚثاح ( ِ ىنج)ووٌ ما إتن  مان وق  ح 

وإتن  مان م ُك تُن  كلٍ ذثن   ً  عن ووامال
(ٙٓ)

ال ٍ ه ومُال تو إلً ٌعن قك و ك لو 
(ٙٔ)

. 

: مان ؼالح  ه٘و ل ثُع و الوقك ٔىن إتن 
 (ٕٙ)

 

 نوٌٍ ت سىاإ  من المال  ؤثؽُد وٍ الٍىِ  َُءاقي   ً

ءٍ تالصمِن الغالٍ          وهللا ال ظاَن   ً س كيِ  مَّ َ٘  من 

ًً َثراُ ءٍ ماظك    وـُكُمو ُمكَّجَ إمهـالـٍ          إال ور

ْف َح   َٔ َك ال ال   وْنتػ تها مىالٌ من  ُّ ْ  ح  من تهَّ ٌَ  ٍوٍ 

 .ؤ  ال ُىق والٍ ٌال -ٕ

اٌر شهخ ال ُىق والٍ ٌال وؤفها وؤا  وشه اا واٍ العٍاك تا رماا   اكق مان الّا هاا 

الاامَن ا ر  ااىا وٌااعءىا ورٙااا فد  مااىمهم ووؼااىاسهم وووظااا هم, وهمااى  الٍااعن َٕاااؼثها اال  

 ااع إلااً ال ُااىق الٍ ٌااال َٙاااف إلُهااا ذثااانَػ الّااى  وولاام الاامكهَاخ, والااءفً ذ مااال وذهظااى وذرط

المٍر ثال المعهىل وذ ان  تُن  ماتاخ وو ىال الٍعن وتُن ماٍ٘ األَا  وَا  الؽهَاح واإلسطا   

 .والرمرع تطُثاخ الؽُاج

ووتى ت ه تن  مان من الّ هاا الٍعءاا المَن قُكوا تالٍ ٌال, وكرة و اى واٍ قُاىقي إلاً 

الهُِك
(ٖٙ)

ة َىم م إلً الهُِك تهاما ال ٕاُك وكا  قك كر))قُٕكج  الُو العىقج قال  ءها إتن تٍا   

و ى من قٕاعك الؽهج وق عكي المثهج
(ٙٗ)

: 

قأكاً تالٍ   قَٕه الهُِك  اْل لثه  الَغما  ُمــطى الثهَكِ قُ 
(ٙ٘))

 

ِي كفــؤاقٌ  ُّ ْؽءِو كالفـهَـكِ         وـر  َّة وٍ ظىَّ َٔ وذءاشه وٍ 
(ٙٙ)

 

رٍ وٍ ٌ ٌ ٍ وقُىقٌ  ووسعمب وٍ ٔ ٔاِل اله ِك ذؽ ٍ ٘عَّ
(ٙ0)

 

وال ُٕكج ٚىَ ح ظااخ وٍ ذٍ ح و ّهَن تُراً َمكغ وُها الهُِك تن الم رمك وَٕ  ؼالح 

وٍ قُىقي وٍ تُرُن و ٛ ألسو كا  ٍَ ً إلً إن٘اا الم مى   ًٍ و  َ ى  ـ ٔح   ً َكَو ت   

وثكو قُٕكذو مفاٚثااً تاه  الٍاؽاب الامٌ َطاىٌ المٍااواخ تٍاه ح . َ ى  ِفُ و إلً وتُو الم رمك

و ٍَر عال الىٔىل قٕه الهُِك وَط ة إلُو و  َر  ة وٍ ظاىي ذ  ثااً مّااتهاً أل٘اطهاب ق ثاو ك س

وذ  ثو وو  َرءااشه واٍ ٌااؼح قٕاهي كرءااشه الاكن وو  َءعامب وَءّاك إلاً ٔاىخ اله اك المع عاال 

 :الٕاـة تٕىنج ذماشال وذؽاكٍ ٔ ٕ ح قُىقي وٌ ٌ و, ت ك للك َثكو تمكغ الهُِك قاع ً 

 ت اَا الرم ُِن والرمهُكِ    من م ك  ُؼهًّ  وعىاَك اإللوُ 

ومن  ما َرثاُن لءاا و  إتان  ماان تر كَماو ؤا  ؼالاو ت ُاىقي   اً ماكغ الهِاُك وساو كاا  

 .ـاعفاً مم ىناً ق  اً   ً مُٕهي

ومءهم ال اذة الّا ه وتى ت ه تن وتٍ ال  ا
(ٙ1)

كاا  مان الع اح )), قال  ءو إتان ٌا ُك وساو 

عن وُها وقُك, و رة   ً الؽاعٛ تالفؽم وقك وَ ن تالمىختث كي, وظهخ   ُو مؽءح ٌ
(ٙ2)

: 

ُك من قىمٍ الٕءاقَكوال  َّٕ وسٍ وٌُه  تكان الهُى  م ٕـىقُ ُُ قنٌ ال
(0ٓ)

 

 ٍُ وُ ال وت ُٙ كثال  كما الرفَّد الؽُاُخ م  ىقُ   َٛ الَفطَى إال ظــالَّ َ ث
(0ٔ)

 

عىقُ ال َ هف الفٙاُل مغءا م وال ال وقك ذ لَّة وقـىا   لٍفــِك قمٍ
(0ٕ)

 

َرٍاال الّا ه  ان٘اً ؼالو  ال   م الٍاقج الّع ا  مان قىماو لوٌ ال اىج واألسفاح الامَن 

َهو ى  نهوٌهم كثهاً وذهو اً,  ال قنوا وسو وٌُه للُال وٍ قان المل والهاىا  وو  وٌاهَو ٍَا ى  

مء راو ـطىي ألسو ك ماا ؼااول للاك ( َىٌع)ل ر و و ى َهٌ  وٍ قُىقي الص ُ ح ال ٍَرطُع و  َثٍٛ 

ذ ك الٍ ٌال الص ُ ح الم  ىقج ت ؼ ا  والرٍ الرفاد   اً نظ ُاو الرفااف الؽُااخ, وقاك ذعماع وٌاهَو 

وؼااهٖ ت ٙااهم الااث ٗ   ااً ٌاافك قمااو وإسمااا َف  ااى  للااك ألسهاام لٍُااىا ماان ؤااؽاب الفٙااال 

 .والعىق وال َ هوى  الهؼمح وال فى
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 المبحث الثاني

 (الماخ)ؼكَس الءفً  -ٔ

المراىانٌ ـ ا  العاكنا  واألتاىاب المؽ ماح اإلغا   الامٌ َغّااي ذؽكز الءفً ٔاؼثها 

الظ   األذٍ من كال ٔىب, الظ   الؽ ُ ٍ والظ   الم ءىٌ المٌ َءث س واٍ الاءفً وال  اة مان 

كااال مااا َؽااُٛ تالٍااعُن وااٍ ٌااعءو, وُءط ااق الف ااه ماارغ غ ً وااٍ و مااا  الااءفً تاؼصاااوٍ ٔاافؽاخ 

ذو الماُ٘ح ومن وُها من األ ال, واألوالق واألـىج واألٔكقاا الماٍ٘ مر م ً مرف هاً ومرمكهاً ؼُا

مرّااىقاً إلااُهم ٍَاار ُك وااٍ لاكهذااو األَااا  العمُ ااح الٍاا ُكج الرااٍ ( األ , الىوظااح, الؽثُثااح)والمااهوج 

ومٙا ا م هم ممءُاً الءفً تالف ْ ؼالماً تالؽهَح واالسط   من قُىقي وٌعءو ول ءو َٕؽى من 

م   ً واق و المؤلم المؽى  واقع الٍعن و ماتو وُ ان  تُن ماُ٘و الٍا ُك ذ ك األو ان وللك الؽ 

 .وؼا٘هي المؽى  وررمى  الءفً تُن  ما ولاك

وقك  ثه الّا هاا  ان كاال  امي الم ااسٍ واٍ ِا ه م الامٌ قاالىي واٍ م ار  ذهم وٌاعىسهم 

سفاا خ ماان ورؽااكشىا  اان الما٘ااٍ ولكهَاذااو الٍاا ُكج مرّااىقُن إلُااو ممءااُن وسفٍااهم تااالف ْ واال

 .قُىق م

ومن الءٕىْ المر كمح الرٍ وقفءا   ُها والراٍ ذرءااول ؼاكَس الءفاٍ وماا ال إلُاو ٔااؼثها 

سٓ ل ّا ه الفاني ٌ ُك تن ظىقٌ
(0ٖ)

 (. ـ1ٕٗخ ) 

ولو ؼُن وٌهي  مه تن ؼفٕى  نوي الفرءاح تاألساكلً ومٙاه  سان اا ونكان ال ٕاثُح ))

 :رو ل  هبل  عم والمىلكَن وللك قثال إمانج ٌ ُك ونعاٌ

 

وال ٍَِا مصاُل الٕثه وٍ ال هب ل ُؽهَّ  ٍَّ ٔثهاً ناؼحُ الؽه وٍ الٕثِه ـ ُ 
(0ٗ)

 

و ٚ  و الهؼمـُن من َؼ َق األٌــهِ        ن وٌُه  كا  وٍ ال كَّ ُمىش اً و م م 
(0٘)

 

 و ـًُ   ـً ؼهب  ول ن   ً غكنِ         ال ن كءُد م ـىلاً وٌُهاً وكءرُم  

َٗ و   ٍُمهِ  ما قك ؤاتءٍ لى كءًد وـًّ ت  َؼمرـءٍ وٚـهاُف الـُهقَءُحَ ال
(0ٙ)

 

ٌُها الم كاُ  وٍ ٌا ـِح الُم ـهِ    ك   م الفرُاُ  وسٍ َكِمَُّهاو     ووان
(00)

 

 

 :ومن  مي ال ُٕكج

 وكهتُك وقًٙ لٍ من ال رال واألٌه  تهمَّك ول ً ـال ٍ َى  َمىقفٍ

َٔ حُ الءٍهِ من ال ثه ل فرُا  ؼَ  وإ  لم َ ن قثه  و ؼٍن مىٚ اً  ى
(01)

 

ٌَّ الهاعمُِن لكي ِلكهٌ  وُا ظا ءاً وت ى ٌ مٍ ذؽُحً   إلً والك

  ُك ذؽُاذٍ إلً مىق  الؽّه إلً ِ هٌٍ الٍ َ  وقاُل لها ووقَّ 
(02)

 

اظرم د مؽءح األٌه والٍعن والىقىإ ت َكٌ األ اكاا   اً الّاا ه الفااني ولاملك كاساد 

المٌ َمأ ق ثو وسفٍو مؤلماً و م َعك وٍ كهذثو  مي إال  مؽءرو كثُهج و مىمو ووؼىاسو  ظُمح والغم

الٕثه   ً مؽءرو ألسو ال ٌثُال لو ٌىاي و ى الثطال الؽه األتٍ الاءفً, وال َءٍاً واٍ مىقفاو  اما 

نؼمح هللا ٌثؽاسو وذ الً ولطفو وو  ال صُه من األٌهي الم ث ُن تاال ُىق قاك ذف ٕاىا مان قُاىق م 

ٌثؽاسو, وَُٙ  و  وٌهي لم َ ن تٍثة م هكح تُءو وتُن و كاعو  ووٌه م ت ءاَح الههوف الهؼُم

وإسما كا  ٌثثو الم ُكج والغكن, ولم َ ن َفًّ األٌه وت ٗ ما ؤاتو ألساو لام َرىق او ولاى كاا  

َفّاً األٌااه كااا  اٌاار ك لأماه وقاوااع  اان سفٍااو تااالهمػ الهقَءاٍ ألسااو واااني ِااعاإ وِااعا رو 

وؼاامُهم  ءاك اِاركاق الفطاة وواٍ ٌاا ح الام ه, شام ذراىالً م هووح  ءك ورُا  قىمو وهاى تط هام 

المكهَاخ وذر ظط ال ىاٚ  وَرى ط الّى  ورثىغ الءفً تم ءى ا وُ ى  ؼكَس الءفً إلاً الاءفً 

ؼكَس وُو نقح و موتح و ط  َّىتو األلم وُفاٚة ؼثُثح ق ثو وٌ ن سفٍو ونوؼو ـطاتاً ذهفاىا 

لُو نوؼها قاع ً لها و   مىمو ووؼىاسو واالماو الراٍ قاٌاا ا إلُو سفٍها وَطم ن إلُو ق ثها وذّرا  إ

تء َو  ءها ٌُ  ً تها ـال و َى  ال هٖ   ً هللا وٌرّفع لو  ءك نتو, وو  كهتو وؼىسو وم اساذاو 

مفاٚة غُه م ُن, )تث ك ا  ءو وِك ووقًٍ   ُو من ال رال واألٌه, شم َرىظو تفطاتو إلً ظا ن 
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  َ ى  نٌىلو َء ال ذؽُاذو وٌ مو إلاً والكَاو المر هفاُن ِاىقاً إلُاو َ رمٍو و( س هي غُه م ٕىقج

 .ٌ ماً مررات اً ال َء طع إلً َى  ال ُامح( ووظو)وإلً  هٌو 

وقال ت ٙهم ِ هاً َف ٍ  وُو الؽُاج ِ هاً وُو ٍِا من الؽ مح وما للك إال لّكج الم اسااج 

وث ك و  كا  ٌُكاً  ىَىاً مطا اً ومهاً سا ُاً  وٍ الٍعن وأل  الّا ه ال َ اق َٕك  ما ال إلُو ؼالو

ٍَاا ً العمُااع ل ٍااة وقي ون٘اااي ٔااان  ثااكاً للااُ ً مءهُاااً وماا مىناً كمااا ؼٕااال ل ااىوَه الّااا ه 

المٕؽفٍ
(1ٓ)

  

إل َ ىل وٍ س ثرو وٌعءو(  ـ0ٕٖخ )
(1ٔ)

: 

ا و م وول ذ م ُد ٔهوَف الؽاقشاخِ  ِك ا الؽهَّ َٕ وَنا ا ذُىاوٍ  ءَك َم 
(1ٕ)

 

ي  ُّ َُ  و سـٍ ال وسًٍ لـها وتكاً ِلكها  وَا   مٙد لٍثُ هاو اَل

ووتكخ لءا مءها الط قحَ والثّها ذعاود تها  ءا الؽىاقُز ته حً 
(1ٖ)

 

ٍَ لم َكِن الىماُ  م اسَءَالُا ـْىَنا  ل َِ وال سظهخ مءـا ؼىاقشُو 
(1ٗ)

 

   ً كـالَّ ؼـال  ذُمطه الفَُه والّها  ألَا  إال ٌؽاعة  وما  مِي ا

قوع المٕؽفٍ إلً قىل  مي الم طى ح الّ هَح لكهي لءا الفرػ تن ـاقا  س  ً  والٍثة المٌ

و م ذطاال الماكج ؼراً غٙاة   ُاو )) ن مؽمك تن إٌما ُال كاذة المءٕىن تن وتٍ  امه قال وُو 

المءٕىن وا ر  و وس  و م و وٍ الغىواخ وؼم و واذفق و  سىلُد تع َُّ ُح
(1٘)

إلً ظاسة ـثاعاو واٍ  

ىن وُها  ن وقاىق الءُاها  لُففاٍ   اً ال اكو وشاهي وال َء ّا  إلُاو ـثاهي وهوَاد لُ ح سهً المءٕ

((وهللا  صما  إتءو ٍََفَّوُ ققُ اً قك ـ طو تماا َ ُم ووقي وَمٍك تٍثثو نم و تٙا   ؼاال و اك  واق
 

(1ٙ)
. 

وذثاكو لءااا ماان ـا ل  ااما الفثااه قٍاىج المءٕااىن تاان وتاٍ  ااامه مااع و كاعاو وهااى لاام َ راا  

ؽفٍ وذهكو وٍ ٌعن قهٚثح مع ت ُح الٍعءاا وإسما ظ ال ٌعءو مرء  ً م او َٕاؽثو تا ر ال المٕ

وٍ غىواذو إلً وقًٕ ِمال األسكلً نغم مهٖ الهظال وذ كمو وٍ ال ماه, لاملك قاال المٕاؽفٍ 

ذ م اد : م طى رو الّ هَح الٍات ح الرٍ ووؼرها لو ذ ك الرعهتاح المهَاهج تماا وُهاا مان قٍاىج وُ اىل

وذ  ثاذهااا و لفُرهااا ذىظااو ٌااها  غااكن ا إلااً األؼااهان ماان الءاااي, شاام ذ عااة لأَااا   األَااا  ووؼىالهااا

الفااىالٍ الرااٍ وغ فااو وُهااا ق ااهي وسٍاارو األَااا  وذعاوااد  ءااو األؼااكاز وظهااهخ لااو ماان وَااا  ق ااهي 

الٍالفح االٌرثّاان والط قاح والٍاهون ؼراً و  الىماا  سفٍاو َعهاال م اا  الّاا ه ووؼثراو وكا   

وَٙااً, شام َءظاه إلاً األَاا  ؤاهووها سظاهج وُهاا الؽ ماح واال رثاان وُّاثهها وؼكاز ق هي سٍُرو 

 .تالٍؽة الرٍ ذ ذٍ تالفُه والّه

وقال المٕؽفٍ وَٙاً لما َ ً من المءٕىن تن وتٍ  امه ؤفؽو
(10)

: 

 

 إ  الىماَ  ت   و َر  َّةُ    ال ذ مءَنَّ من الىماِ  ذ  ثاً 

 من ت ك لاَك الص  ةُ  و ـاوءٍ   ول ك وناسٍ وال ُىُز ذفاوُءٍ

ُة ال هَم مملحً وس ُٕحً  ٍْ ُُ    َؼ  والَّ َىاَل إلً ل ُم َط ُة

 والك ُه َ ذٍ ت ُك ما  ى و عة     وإلا وذد وُ ُعىتح  و ٔثه لها

والّا ه َط ق ال ءا  ألو اني ذعىب اوا  الؽُاج مر م ً وٍ وؼىال األَا  وذ  ثاذها والىماا  

ت ك غى وـىف ت ك ومن وَ ي ت ك ذفاهل ور ىسد لكَو قءا اح  ؤهوو وما ؤال إلُو ؼالو من لل

ت     ً اإلسٍا  إال َطم ن إلً الىما  وال َهكن إلُو أل  الىما  كصُه الر  ة كصُه الغكن لًُ لو 

وكُا  كاا  مه اىب ( ل ؽ ام المٍرءٕاه))ٔاؼة, شم َ ان  تُن ؼالو تاألمً  ءكما كا  ووَهاً 

تُن ؼالو الُى  ٌعُءاً للُ ً َفاف الص  ة كءاَح  ن المءٕىن تان العاسة ذفاوو الهظال الّع ا  و

وتٍ  امه المٌ كا  ٔءُ ح من ٔءاعع الىوَه المٕؽفٍ, شم َهظع إلً سفٍو مفاٚثاً إَا ا وُ اىل 

و اى لماا القااي مان . َ فٍ ال هَم لالً ومهاسح وس ٕاً و  َرىظو تالٍاؤال إلاً ل اُم َط اة مءاو ال فاى

غُاه ؼاال وٌاعن ولل و اىا  َاك ى إلاً الٕاثه أل  األَاا  ذا ذٍ تماا  اى  عاعة وٍ ؼُاذاو مان ذ

 .و عة
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وٚ ة المٕؽفٍ ال فى من المءٕىن تن وتٍ  امه ول ن المءٕىن نّق   ُو نقاً وُو قٍاىج 

وإ اسح و ما ت غو ظىاب المءٕىن قال
(11)

: 

 وئلا اس ٙد وَاُمها ُمدُّ    ولٍ ُمكج  التك وتــ ُُغها

فدُ    نَحً لى قات رءٍ األٌُك ٘ا ـِ  والمىُخ لم َكُ  لما 

ٍَّ وكن   ً َؼَمن    وثمصال ؼالَِك ومً قك كءدُ    و سظه إل

َثكو لءا من  مي الم طى ح ك   المٕؽفٍ قك سك    ً ٚ ثو ال فاى ألساو ذامكه و  ل اال وظاال 

ال  كراب وو   مهي مؽكوق ت ظال وئلا ما اس ٙد وَامو التك و  َ ذُو المىخ وما قا  وظ و ت ُكاً و ساو

َفاف األٌك الٙانَح شم َفاٚة المءٕىن مءثهاً لو والوراً سظهي إلاً االذ ااظ تؽالاو وال اى    اً 

 .ؼمن من ذ  ثاخ األَا  وغكن ا وُ ىل لو كءد تاألمً مصال ؼالك ووَهاً كثُهاً والُى  ٌعُءاً للُ ً 

 ومما َاهوٌ لع فاه المٕاؽفٍ  ءاك ظهاىن إتان وتاٍ  اامه   ُاو واسرىا او ماا كاا  مان))

 :الؽعاتح من َكَو, وإوٙاعو تو إلً  مي الؽال من الهٙم واال ر ال

 و ال َءفُع اإلسٍاَ  و  َـءركَّما      ذءكَّمد والمغهون َمْن ذءكما

ـِ رَوُ  ىق كهمح    وكءُد   ُو وٍ الؽـىاقِز قَُّما     غهٌُد قُٙثاً 

حً  ٍّ ـِ مو ق هٌ وُىاق  ماً       وكهَّ ((ولى كا  من  ىِق كهَم  ذ هَّ
 (12)

 

والمٕؽفٍ قك سك  والخ ٌا ح مءك , وللك تٍاثة ماا ال إلُاو ؼالاو مان ٌاعن ولل وإ اساح 

سك  أل  المءٕىن تن وتٍ  امه كا  ذات ااً لاو ؤاءُ ح مان ٔاءاع و وكاا  َفاك  المٕاؽفٍ ماكته 

مم  ح  ّا  المؤَك
(2ٓ)

. 

ىٌااهم وماان الّاا هاا الاامَن  ثااهوا  اان لواذهاام وتاااؼىا تم ءىساااخ ق ااىتهم وذؽاااونا مااع سف

مؽاولُن ذثهَه مىاقفهم الرٍ ول د تهام واٍ الٍاعن الّاا ه  ثاك هللا تان  ثاك ال ىَاى المهواساٍ
(2ٔ)

 

َ ىل المهواسٍ وٍ قُٕكذو(.  ـ2ٖٖخ )
(2ٕ)

: 

ِٖ  انبُ   م َُغِن الفهاُن وَمْن ََُ نْ وهنُخ و  مَع هللاِ ال َُ ْعىيُ وٍ األن

ىي ؼَمَن المىخ  ما كاَ  الفِهاُن لؽــالح  ووهللاِ   المٌ وسا نا ةُ  ٌِ

 ول ـنَّ ومـَه هللاِ التـَك غـالةَ  سءٍ ووَّ ُد ل هِـِك لم َََ نْ ولى وَ 

 كما وظرهَّ مُراً وٍ َنَؼً الؽهِب ٌالةُ  وقك قاَقسٍ ظّها إلُــَك تهمرٍ

وُ وُـِو كـالبُ  ظمَع كالُّ الــءاِي وسَك قاذِ ٍوو د ظـّن َنتُـّ  وُنتَـّ

رِفٍ وما َّ  وذـهُكـَك مءـو واظثاً لك واظةُ   َى إال اإلسرــ ا  وَر

 وَعـىَك مءـو وى  ما وسد ٚالة وإال و فى  َهذَــٍٙ هللا و  و

وكااا  ظ ااكاً وااٍ مؽءرااو كصُااه الااك اا : ))ووِااان إتاان االتااان إلااً ٔاا ترو وااٍ مؽءرااو و ااال

ولماا وٌا مو تهمءاك... والٙها ح
(2ٖ)

م اك الع ل اح مٙاطهاً إلاً ش ااخ المءٕاىن وُٚا  تاو كاا   

 ما  ثك هللا تان  ثاك ال ىَاى, المفاان  لعما اح المٍا مُن الءااوإ إلاً  اكو م, : ))ن َءاقٌقكامو م

كمتد, تال سفاً ـاواد وفاهخ ذثغاٍ األمان مان : ))و ا   ى َهق   ُو وَ ىل!(( المظا ه لو   ُهم

((غُه ِهك وال نقج
 (2ٗ)

. 

تٍ  امه ت ك َُّه المهواسٍ وٍ تُرو األول من قُٕكذو إلً وهاني ـىواً من المءٕىن تن و

اذهامو تالمّانكح وٍ المؤامهج ٘كي ل ءو ٍَركنك ت   للك الفهان لم َعك سف اً ألسو وقاع واٍ قثٙاح 

المءٕىن المٌ كا  مع هللا مطث اً لّه و ولملك لم َف د من َكي  انب ولم َ عىي مرآمه, شم َُّه 

الامٌ َؽامني, وَٙاُ  إلً و  وهاني لم َ ن لعه  انذ ثو وإسما كا  للك تٍثة ـىوو مان الماىخ 

لى وسو ووق ل ٕىاب والرٕهف الؽ ُم والهوٌ الٍاكَك لماا ؼٕاال للاك الفاهان ول ان ماا َهَاكي هللا 

قاك قااقي وظاهي إلُاو ت  ُراو كماا َعاه الٍاالة مُرااً واٍ ٌااؼح ( وماه هللا)التك واقع, وو  للاك األماه 

 ك و  ظفاه تاو التاك قاذ او, الؽهب لٍُر ثو ت ك للك َءر ال إلً ما َٙءو اِـهو  من و  المءٕىن ت

ل ءو َهق   ً للك ت   ذ ك الظءى  قك ذ ى  كالتح, أل  المءٕىن قك َ فى  ءو شم ذرىظو الءفً وٍ 

وساك و  قر رءاٍ إسماا ذف اال للاك لرّافٍ غ ُ اك : ؼُهذها وا٘طهتها إلً ـطاب المءٕىن وُ اىل لاو

وا     ءاٍ  فاىاً َه٘اً  و ى واظة   ُك ول ن َعة   ُك ذهك  ما الىاظة و   لام َ ان قار ً 

 .هللا  ءك و ءو وَعىَك  ن للك وى  ما ذهظى وذ مال
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والمٌ س ؼظو   ً  ما الءٓ الّ هٌ و  الّا ه لم َرؽكز  ن اال ر اال وللاو والٍاعن 

الماؤامهج ٘اك )وظ مو وال ُىق وش  ها واالمها أل  مؽءرو وكثه من كال للك والرهماح المىظهاح إلُاو 

المٌ وذهم م و الّا ه (  ثك هللا)  المءٕىن تن وتٍ  امه قك قرال ولكي ذٍرىظة ال رال وأل( الؽاكم

تاالِرهاك وٍ  مي الماؤامهج ومان ؼ او و  َفااف ومان ؼ او و  َاكاوع  ان سفٍاو وو  َثاهن مىقفاو 

و هوتو وألسو من الثُد المهواساٍ الامَن ٌا ثهم المءٕاىن ؼ هام تالف واح وماا وٌاهال إلٕاا   امي 

ق الءاااي لهااا شاام إ  المءٕااىن قااك وواغ ماان ٚهَ ااو كااال الّفٕااُاخ الرهمااح تااو ومااا وٌااهإ ذٕااكَ

الٍُاٌُح المهمح الرٍ كاسد وٍ قولح الؽ م تُن  ثك الهؼمن الءأه والرٍ كاسد   ثاو واٍ ٚهَ اح 

ل ىٔىل إلً الٍ طح
(2٘)

. 

م طى ح ِ هَح قالها وٍ ٌعءو(  ـٓٓٗخ وٍ ؼكوق )ول ّهَ  الط ُق 
(2ٙ)

: 

ُْث ًَ كما َُْث ٍ وَغءً كما َُغءً ءٍال إ  ق هاً  اقماً كال ما سثو ٌَ 

 َفـىُو الفرً وُهـا مـع الَغْثن  الفىو وٍ الكسُا  ى الفىو إسما وما

 وَعءٍ الهَقي مما غكْخ كفُّو ذعءٍ  َُعاَوي تثؤي   ن لمَِم س ُمها

 ول ن سفً المها ٌُ ـح الظـن الؽُىَ  َعهٌ لغاَحوالَِك و  

ت ااح ماان الرف ُااه ال مُااق والر مااال وااٍ ٔااهوف الااك ه وااالط ُق َءظااه إلااً الؽُاااج سظااهج سا

وذ  ثاخ األَا  سظهج سات ح من  مق الرعهَح الرٍ ووهوذها قٍىج األَا  وِكج الم اساج وٍ ٌاعءو و اك 

ٌعن واٍ مهؼ اح الّاثاب المث اهج ؼُاس كاا   ماهي ٌارح  ّاه  امااً و اى ٌا ُال األٌاهج األمىَاح 

ط   ؼُااج الء اُم والٍا اقج إلاً ؼُااج الامل والؽهماا  الؽاكمح واسر ال من ؼُاج ال ى والؽهَح واالس

والثااؤي والّاا اا ذؽىلااد ؼُاذااو ماان ؼُاااج ال ٕااىن إلااً ؼُاااج ال ثااىن و ااا  التااك و  َفااُٗ ِاا هي 

 .تالؽى  واأللم والمهانج, والتك و  َ ى  للك الؽى  والهمى  ت كن للك الرؽىل وٍ ؼُاذو

 :الّى  والؽءُن -ٕ

الّا ه الراٍ  ثاهوا تهاا  ان ٘اماعه م ولاىا ط سفىٌاهم ول ّى  سُٕة واوه من قٕااعك 

و اسد ذ ك األِىا  ٔكي المكهَاخ الثاقُح الرٍ ذّك م إلً الماٍ٘ العمُال إلً األ ال إلً األتءاا 

 .الؿ.... واألـىج واألؼثح واألٔكقاا

ومن الّ هاا المَن ذّاىقىا وؼءاىا إلاً وؼثارهم الّاا ه مؽماك تان مٍا ىق الثعااسٍ
(20)

خ ) 

 و و ى ٌعُن وتُاخ َرّى  وُها إلً ِفٓ ؼثُة إلً ق ثو غاعة  ءو وُ ىلو(  ـ02ٖ
(21)

: 

 

ة  َؽنُّ  ءَك م اٌــاِج الث ا تو ق ثٍ إلَُك ؼءَُن الهُم والءَُّ
(22)

 

ٌَّك وَٚثاَ  الصهي ظٍكٌ ساقاك ق ثٍ ترهظُع  وذصىَةِ  ولى ذى
(ٔٓٓ)

 

 

ٕاعة والءىاول وٍ ٌعءو َؽن الّا ه وَرّى  إلً من َؽثو وللك  ءك م اتكج وم اساج الم

كما ذؽن وذّرا  األتال المٍءح إلً الماا ؼُءما ذّانف   ً الها ك وَ ااق َ ر هاا الظما  واٍ لهُاة 

و ما الّى  والؽءُن م و  لو ال َءفك  ءو ؼرً لى وان  الؽُاج وذىٌك الصهي وٍ قثهي . الٕؽهاا

 .ك ذهقَك وذهظُع ٔىذو تالرصىَةو   ق ثو الم ءً ٍَرمه وٍ ؼءُءو ومءاقاذو كما َف ال المؤل   ء

و اى ٌاعُن َرّاى  إلاً اتءاو (  اـ2ٖٗخ )وقال الّا ه  ثك الم ك تان وقنَاً العىَاهٌ 

األٔغه
(ٔٓٔ)

: 

ـهٌ  ولىي ت ى  ذع ّكٌ وذٕثّهٌ س ٌ األؼثِح وا رُـاُق ذمكُّ
(ٕٔٓ)

 

 ُءٍ الهعىَإ و  ـُال  َ رـهٌ َؽَٛ المىاُن و  َمىاَن وساوهخَِ 
(ٖٔٓ)

 

ووالَ  ُ ىقٌ و ى ٔ ة المَ ٍه ّكوق ال ُىيوونٌ تٕثهٌ و ى م
(ٔٓٗ)

 

ـه  وٚىي ٌهونٌ ك َّو وذ ُملٌ َّ ؽُفـح  لم ذُء َٔ  ٍَّ ُِ ٚـ  تال ُ

ـهٌ   تما ول ًَ الؽثَُة ذـى ُماً   ّ  تٙمُِه ذمكانٌ و ُن ذف ُّ
(ٔٓ٘)

 

ؼةُّ الثءَُن وال َكُؽةَّ األٔغه  إلا الفرً و َك الّثاَب ٌمالوُ و
(ٔٓٙ)

 

ه  ءا الءىي عثاً ل  ثٍ َىَ  نا ر َوَقسا وهاقَُك كُـَ  لم ََرفَطَـّ
(ٔٓ0)

 

ـِ وََك ٌـا حً م  لىال الٍُ ىُ  إلـً وـَُك األكثهِ  ا ـ رَءٍ وت ً 
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اؼثٍ الُمٍرىِونِ  إسٍاُ   ُءٍ إ  سظهُخ وٌا كٌ َٔ ُد و ّْ مهما تَط
(ٔٓ1)

 

َِ ىُخ إلُو ِ ىي ناؼح   ًّ تـ كصهِ   وئلا   لكـهذـو وّـ ا إلـ

ٍّ وـــؽظحُ مم ٍُْـهِ  ا تءاوْنتًَ    ًَّ من قِـكاِغ الم ؼعُّ المُ  
(ٔٓ2)

 

وااٍ ظ مااح الٍااعن َءط ااق الف ااه وذءط ااق الااءفً َثؽصااا  وَعااىال  وااٍ ٔاافؽاخ الما٘ااٍ 

وٍُرهظ ا  ٔىني العمُ ح ولكهَاذو الؽثُثاح ووِا الو وِفىٔاو ووماكءاو َ ُّاا  م هاا لؽظااخ 

لً الماكهج وكصه الٕىن وشهاً من الٍ اقج المى ىمح مءٍ فُن  ن ؼا٘ه م وواق هم المهَه ور فى إ

وااٍ الااءفً, ٔااىن الؽثُثُااح, الىوظااح, األتءاااا, األـااىج, األٔااكقاا وُ ااى  لر ااك الٕااىن وذ ااك 

المكهَاخ وشه ا ووق ها وٍ سفً الّا ه و ىَمرو ؤثهي وقىج اؼرمالو ورءاال مءهاا وذى ءهاا كماا 

ؤ ٔثرو ول اة تهماا  س مػ للك  ءك الّا ه العىَهٌ المٌ َفثهسا ت   ما ومال ٔثهي و ىمو

 ى ت ك األؼثح  ءو وذمكهي لهم وو  للك الث ك ظ ال الءى  َفأم  ُءُو وهاى ال َءاا  ولام َ اك َاهي 

ُٚ  األؼثح المٌ س ي  ءو وو  للك الث ك قك ٚاىي ٌاهوني وٌا اقذو وذ املي تالؽُااج وال اُُ كاال 

ب وذ كماو واٍ الٍان للك ل ة وٚىي كما ذطىي الٕؽُفح شم َءر اال إلاً الؽاكَس  ان ذاىلٍ الّاثا

وو  للك األمه مك اج إلً ؼة األتءاا والر  ق تهم ووكصه ما َ ى  للك الؽة لثتن األٔغه, و ى 

َ عة ل  ثو كُ  ذماٌك ولم َرٕكإ َى  وهاقو التءو األٔغه, وكا  َظان وساو ال ٍَارطُع الٕاثه 

كان ؼثاو ألتءاو وهاى لٍا ح واؼكج والمٌ ـف  مٕاتو ومؽءرو ٌا ىسو إلاً إتءاو األكثاه شام َثاُن م ا

 ُءو الرٍ َثٕه تها وَكي الرٍ َثطُ تها و ى ٔاؼثو وووَهي و ى كءفو وم لي الامٌ َا وٌ إلُاو 

تماا ٍَاثثو (( سٕاُة ولاكي األٔاغه))وَّ ى إلُو مٕاعثو وُعك الهاؼح تملك شم َثُن لءا إ  سٕاُثو 

و  للاك الءٕاُة ت اكن من الهمى  واألؼىاب واِال  وكصه من كاال ماا ذٍاثثو لاو األماىن األـاهي و

 .وكصه الٍها  سُٕثاً ( الم  ً)من ٌها  المٍُه, والم هوف و  ( الم  ً)سُٕة 

ومن الّ هاا المَن  ثهوا  ن ِىقهم ممىوظاً تالؽى  ال مُق والم اساج المىظ اح الّاا ه 

َىٌ  تن  انو  الهماقٌ
(ٔٔٓ)

المٌ َ ىل(  ـ ٖٓٗخ ) 
(ٔٔٔ)

: 

 ـح َمـْن لـٍ ت  راب ُمؽءقلعا    ذُ  َّفءٍ و  وُ رة الك ه وسها

 َمْن لٍ تظـِّن مؽـ َّق: و ُ ـُد لها ذُظنُّ الك َه َعمُع تُءَءا: دوقال

 وظهُخ اظرماَإ الّماِل ت ك الرفّه ُ   ول ءءٍ وــُما وظهُخ تم  ح

ءْ رَ ـٍ ك كاسد األِ اُن وٍ مصال تُ كساو  ٌَ  و ما الر د تالطُِ  قالد 

 ٌُءفُم قثاَل الُىِ  قمُ ِك وـانو ـٍ  تاكُحً َــىماً ولم َ ِخ وقرُوو

 :إؼٍا   ثاي  ن ٚهَ ح الهماقٌ الّ هَح ووشه الٍعن وٍ ِ هي و ال. ذ  م ق

ومع للك وئ  الٍعن كا  من وقىي الكواوع الرٍ كااقخ و  ذؽطام   ُاو ٚهَ راو الّا هَح ))

ن الرااٍ قامااد   ااً المعاسااح وال هااى وااٍ المى٘ااىإ و  ااً اإلغااها  واإلؼالااح وااٍ ذ  ااة الٕااى

والم اسٍ, واسط  د وِ اني وٍ الٍعن من ـ عاخ الؽى  ال مُق وقواو و ونقي و٘ و إلً ٍِا 

من الر مال وٍ سفٍو ووٍ سهاَرو ومأ وتُاذو تالث اا ؼُءاً وتالرّى  إلً االسط   ؼُءاً اـاه, وـ اد 

َعماع وقالاد ذظان الاك ه : ال اٚفح العُاِح وٍ ِ هي مؽال الرٕءُع الم ءٍ ومان ومص او للاك قىلاو

...((تُءءا
 (ٕٔٔ)

. 

وكملك قىلو
(ٖٔٔ)

: 

ثرُــو وو َقمُ ـوُ و ُمىلُـو  سٍُاع ُها   ّ كفاك سُؽىلُو َٕ وسَ
(ٔٔٗ)

 

ى واِـُو الُمءً و ُمولُــو  ذ ءفَوُ  ّما  ِعى  ؤثىج   وَثُ َـّ
(ٔٔ٘)

 

ْعءوِ وئ   ٌِ و ك غاَب وٍ األؼّاِا  ءَك َقـُ ُح ذٍَرَثن وٍ وظهو  َمَّ 
(ٔٔٙ)

 
 وـئ  َ ُرـال الِ رمـاُ  وهـى قرُ ُو  ثُِة وُؼثَّو ءًَّ ت رما  الؽمُ 

(  ا ّ )َرٍاال الّاا ه مىظهااً ك ماو إلاً ورااج وذٍااهلو وُاو لاى  وِاكج ألساو اٌارفك  االقج 
مٍرى٘ؽاً مءها وال َ فُك سؽىلو و ىالو وذ ثو واسٍ اب قمى و تٍثة وها  الؽثُثح وِىقاً إلُها, 

ى  والّى  لفهاقها و امي الؽالاح ماك اج أل  َءاال الىِااج وٍ الىقد المٌ وؼاٚرو الهمى   مى  الؽ
وَُٙ  إ  ظهه وتا  ووذٙػ وٍ وظهاو  ام الٍاعن . وال عمى  ما َرمءىي من ٌىا ؼال الّا ه
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ووؼىاسو وووظا و و اك غاتاد وـفُاد  ماى  ووؼاىا  وـاهي واٍ ق ثاو وم ءاى  سفٍاو و اى مر اة 
 .للك ال رُالومه ق ت رما  ؼثو و   َ رال كرما  الؽة ِفٕاً وهى 

ولو وٍ ٌعءو م طى ح وـهي ذفُٗ ؼىساً وولماً  وِىقاً َ ىل وُها
(ٔٔ0)

: 
ومن ظى ٍ ذث ٍ الؽماُ  وذهر ُ ُُ    ً ِكثهٌ ذهمٍ الٍؽاُب وذمنف

(ٔٔ1)
 

وذ ك   ً و كٌ سىاعـػ  ُرَّ ُ     الٍؽاَب الىاكفاِخ غىاٌ ٍك
(ٔٔ2)

 
ىاول ءءٍ تـا   و ىمـىا و ءَّفـ  وال ظ ءد لُ ً وتاَ  قطُءُها

(ٕٔٓ)
 

ثَػ مص ـٍ ُمْكسـ ُ  واسًٍد وٍ وظو الٕثاِغ لثُءها ُٕ سؽىالً ك   ال
(ٕٔٔ)

 
َُـّ ُ   ووقهُب َ هك  نِفح  ت ّد الؽّا َٔ و اق ِراًا تـانقاً و ـى 

(ٕٕٔ)
 

 من الِهقِف وٍ قُِك الف ـال ذهٌـ ُ  وكاسد   ً ـىف  وىلَّد ك سها
ؽة ذٍ ة قمى ها وذمنوها والّا ه َّ ى سان الّى  وغ ُ ها الرٍ وؼهقد كثكي وك   الٍ

كٍ ذثهق كثكي وذفف  ؼهانذها, وك   الؽما  ذث ٍ كٍ ذّانكو مٕاتو ألسو و ك ٔثهي وسظه إلاً 
وظو الٕثاغ وهاي ساؼ ً ِاؼثاً و    ما ؤاب الّا ه من وؤاب الؽة قك ؤاتو وهى قس  مص و 

تؽاهانج ق ثاو و ااق شم َُٙ  و  وـه  هكي تؽثُثرو ؼاُن قث هاا ونِا  نِافح مان ن٘ااتها ل ثاد 
 .ِراا تانقاً ت ك و  كا  ُٔفاً قاعٙاً 

 المبحث الثالث

 مىق  الّ هاا من المَن ٌعءى م

ذثاَءد مىاق  الّ هاا من المَن ٌعءى م ومءهم وقا  مىقفااً وُاو الٕا تح والع اك واألسفاح 

قاواع  ان وال ثهَاا و م َط ٚئ نوٌو ولم َرملال وَرٕاغه ولم َط ة ال فى تال كاا  مىقفاو مّاهواً 

سفٍو وتهن مىقفو المٌ وقي تو إلً الٍعن و ؤالا  م ؤؽاب الءفىي األتُاح واألنوماح األٔاُ ح 

 .والّفُٕاخ ال ىَح

ومااا ال ٍاام الصاااسٍ مااءهم و ااك كااا  مااىقفهم مرفااالالً ٘اا ُفاً للااُ ً لماان ٌااعءهم وهاسااد   ااُهم 

تاملك والؽفاىا تط اثهم سفىٌهم ووؼٍاتهم وذٕاغهوا وٚ ٚؤا نهوٌهم والرمٍاىا ال فاى تاال ٚاالثى 

واٌرّف ىا ت اال مان ظءاىا وساو قااقن   اً سف هام وـ ٔاهم  واكلىا تاملك  ان ٘ا رهم و٘اؽالرهم 

 .و٘ لح ِفُٕاذهم ووسهم لٍُىا من لوٌ األ ها  ال هَمح والءفىي األتُح

وكا  من وِك الءاي ٘ فاً وـىناً  ءكما ٌعن الؽاظة ظ فه تن  صماا  المٕاؽفٍ الامٌ 

إل ٌعءو المءٕىن تن وتٍ  امه و للو, ووظهه مان الراملال والمهاساح (  ـ0ٖٔ)ماخ وٍ ٌعءو ٌءح 

وللااك ك ىلااو مفاٚثاااً إتاان وتااٍ ( ووَااه)مااا لاام َظهااهي ِاافٓ وـااه وااٍ مصااال مىق ااو كؽاظااة 

 امه
(ٕٖٔ)

: 

 ذعىُق ت فـىَك إ  وتَ ـكا    فا هللا  ءـك وال نؼمح  

 و سد وظال وو  ـً َـكا   ل ن َظالَّ لسة  ولم و رمكيُ 

ًً  فا ونُِـكاً  كي   ه  ثكاً  ــكا ٚىنيولم ذ  ومىل

 َ َُك وَِٕهُف  ءَك الَهقي          وقْ ءٍ وقــالك َمْن لم َََىلْ 

واألتُاخ وا٘ؽح الم ءً وتكي المٕؽفٍ من ـ لها للو و٘ فو وذٕاغهي ٚالثاً الهؼماح 

فءاىإ الراٍ ولؽ هاا وال فى من المءٕىن تن وتٍ  امه وسٍرطُع و  س هف م كان المل والمهاسح وال

ل ف ُفاح ( ووَاهاً )الؽاظة المٕؽفٍ تءفٍو إلا اٚ  ءا   ً ؼالو و ظمو مىكثو ؼُءماا كاا  ؼاظثااً 

الؽ م المٍرءٕه وألتءو  ّا  المؤَاك مان ت اكي وؼُءهاا كاا  المءٕاىن تان وتاٍ  اامه وؼاك وذثا او 

ِاعا رو وم اهي وٌا ح والمَن َ ذمهو  ت مهي شم اس  ثد الؽال إل اٌرطاإ إتن وتاٍ  اامه تمكاعاو و

ؼُ رو وق اعو و  َعهق الؽاظة المٕؽفٍ من ظمُع ٌ طاذو شم قاا  تٍاعءو وَرثاُن للاك مماا َء  او 

وقفاد لاو .. قال مؽمك تن إٌما ُال كاساد المءٕاىن: ))الفرػ تن ـاقا  مثُءاً  ظمح مىكثو إل َ ىل

وىهللا ما ذم ءاد مان  وٍ ٚهَ و من قٕهي وَا  سهُو وومهي ونو  و  وساولو قٕح كاسد تو مفرٕح,

الكسى مءو تؽُ ح ل صاوح مىكثو, وكصهج من ؼ  تو, ووـم الءاي الٍ ك   ُو, وووىاي الطاه  قا اُن 

وظااانَن تااُن َكَااو ٌااا ُن, ؼرااً ساولااد قٕاارٍ ت ااٗ كراتااو الاامَن سٕااثهم ظءاااؼٍ مىكثااو ألـاام 

...((ال ٕٓ
 (ٕٔٗ)

. 



 0ٗ٘ 

إل اسااو وسكمااو ٚالثاااً وَاامكه لءااا الم ااهٌ م طى ااح ِاا هَح ل ؽاظااة المٕااؽفٍ وتااكي وُهااا 

الٕافػ والهؼماح ماان إتان وتااٍ  اامه وو  َهشااٍ لؽالاو ألساو ِااُؿ كثُاه وااٍ ـثاه َء  ااو  ان كراااب 

ن٘ى٘ااح األو ااان وتهعااح الءفااىي وسى ااح )قااال ٔاااؼة كراااب : ))وُ ااىل(( نو٘ااح األو ااان))

ن وتاٍ  اامه تٍاعن المٕاؽفٍ تاالمطثق واٍ الى اهاا وقإ و  او ولماا وماه المءٕاىن تا( األتٕان

لٍارم ذهوسءاٍ ت اك ا ؼُااً و اك وذاً وقاد إظاتاح الاك ىج, وماا كءاد : ووق ىي وقاإ الفهقح وقال لهام

ونذ ثو مءم ونت ُن ٌءح, وللك وسٍ وِهكد وٍ ٌعن نظال وٍ  هك الءأه, وما وٚ  راو إال تههَاا 

, وٚ ق و ساً و : نوَرها ت   قُال لٍ ٍّ ك وظُثد وُك ق ىذو, و ٚ  رو ووؼٙهذو وٌ لرو  ن ق ىذو   

ق ىخ   ً من ِاانك واٍ وماهٌ و  َمُراو هللا واٍ و٘اُق الٍاعى , و  اد وسهاا قاك وظُثاد, : و ال

و سٍ كءد ممان ِاانك واٍ وماهي, وساكمد ؼاُن ال َءفاع الءاك , وُاهوي وساو كراة ل مءٕاىن تان وٌ 

 : امه تهمي األتُاخ

 إْل قاقسٍ سؽَىَك اإلل اُ  والءك ُ   فُى وال ه ثءٍ وٌ ُخ و َن ال َ  

 ذهشٍ لُّؿ س ايُ  ءـكك ال  مُ   َه َمْن ُمكَّخ األَكٌ إلُو وماَا ـُ

فَػ ٔفػ ُم َركن تالغدَ  ْٔ ٍُّفٛ وا  إ  الم ىك إلا ما اٌرُهؼمىا َنؼمىا وٍ ال

و ؼاتو المءٕىب ت تُاخ ل ثك الم ك العىَهٌ
(ٕٔ٘)

: 

 ذثغٍ الر هَ  ت ــكما واذَك ال ه ُ   ل ك ُ ظا  ً ت كما ولَّد تك ا َا

 وق َّما َءفــُع اإلل اُ  والءك ُ   مَد إْل لم ذَُ ك مءٍ تطاع ح  سكِ 

((ولى ذّفَّع وُّك الُ هب وال ُعم سفٍٍ إلا َظَمَؽد لٍُد تهاظ ح  
 (ٕٔٙ)

. 

 

وَرٙػ لءا من ـ ل نق المءٕىن تن وتٍ  امه  ما   ً وتُااخ المٕاؽفٍ ماكي ٔا ترو 

, و ٍ قٍىج و  ىتاح ٌااقها هللا ٌاثؽاسو   اً َكَاو لم اقثاح المٕاؽفٍ ظاىاا لماا ٌاثق و  وقىٌرو

انذ ثو من ظهاعم تؽق ساي وتهَاا, ومص ً ت ك ماىخ الف ُفاح المٍرءٕاه الامٌ  هاك تالف واح التءاو 

 ّا  المؤَك المٌ كا  ٔثُاً سهي و  المٕؽفٍ قك ومه المءٕىن تن وتٍ  امه ت رال المغُاهج وـاى 

المٍرءٕه كٍ ال َطالة تالف وح و ر و ـء اً  الؽ م
(ٕٔ0)

. 

خ )ومن الّ هاا المَن ٚ ثاىا ال فاى والٕافػ الّاا ه  ثاك هللا تان  ثاك ال ىَاى تان مؽماك 

 :ولو ٍَرّفع تالمظفه  ثك الم ك إلً وتُو المءٕىن( )) ـ2ٖٖ

 

 ووكهُ  َمْن كا  وو َمْن َ ى    وال وَها الؽاظُة المهذعً

 ْٕ وؼاٚد تو ووشفءروُ المءى    ِهؾ  ق ُىذك ق ىجَ ُمٍر
(ٕٔ1)

 

 ََ ىُل تو الفاعُ  المٍر ُن؟   وئ  لم ذُغصءٍ وَمْن لا المٌ

ٖ  َمٕى          ظم َد الرُ ً والُ  ً والءُهً ومال ممال وِ ه
(ٕٔ2)

 

اَا  ن َؼاعِن   َ ىُق تك الؽٍ و َى الكوُن   وذفهَط غمَّ
(ٖٔٓ)

 

لٍ ُمٍرَثُنوساقََك والمىُخ    لٍ ل اً من  صان لو: و ال
(ٖٔٔ)

 

و ال لَك وَُمْن   ُها قهَن          وإ  ظالَّ لسثٍ و سَد الع ُال
(ٖٕٔ)

 

ومن ـثهي وسو وقا  مٍاعىساً إلاً و  مااخ المءٕاىن وولاٍ إتءاو المظفاه  ثاك الم اك ؼعاتاح 

...(( ّا  و ٚ  و واٌرؽ و ألتُو وـ ع   ُو
 (ٖٖٔ)

. 

ن وتااٍ  ااامه مٍرّاافاً ت تءااو والّااا ه وااٍ الم طى ااح الٍااات ح َ اارمً ال فااى ماان المءٕااىن تاا

((كا  ظ اكاً واٍ مؽءراو كصُاه الاك اا والٙاها ح))ول ءو لم َرملال ذمل  مُّءا تال 
 (ٖٔٗ)

وهاى َاك ىي  

ق ىج مٍرغُس وؼاٚد تو المءُح مفاٚثاً إَاي قاع ً إ  لم ذغصءٍ وذءرّ ءٍ مماا وساا وُاو ومان لا الامٌ 

اغ الٕفاخ الءثُ ح   ً ِفٕو من ذ اىي َؽرمٍ تو المم ىن, شم َؽاول إشانج سفىذو وؼمُرو تئٌث

و  ال ناظػ وكه  وِهف نوُع وإغاشح الم هوب المٌ َىِاك و  َه اك ور اىق إلُاو الؽُااج تاال فى 

 ءو, شم ٍَركنك قاع ً و  كا  لسثو  ظُماً ال َم ن الرغااٍٚ  ءاو وا   المماكوغ و ظام وإنواع مان 

 .للك ألسو لًُ لو مصُال   ً الثٍُطح
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ال امهَح المَن ٚالهم الٍعن الّا ه قاٌم تن مؽمك ال هٍِ الم اهوف ومن ِ هاا الكولح 

تالّثاسٍااٍ
(ٖٔ٘)

كرااة إلااً المءٕااىن تاان وتااٍ  ااامه ت ٕااُكج ٚىَ ااح ٍَاار طفو وُهااا (.  ااـ2ٖٙخ ) 

وٍَ لو الرصثد وٍ ومهي وؼ ن قمو َ ىلو وُها
(ٖٔٙ)

: 

ٍَّ قمٍ ْن تُهؼمايُ اِرغصُِد وؼنَّ لٍَا مَ   مءو الِغُاُز   ك اٌرُه   

ءَن الهكيال ٌَ غه٘اً ووقُِٙح ال راِب المُؽَ ـم  وترغٍ وُو ٌىي 
(ٖٔ0)

 

ق وـٍ ال ٙـاِا الم هـمِ  وذصثُّد المءٕىن مىالسا وٌُكسا  المىوَـّ

 وُهي الُ َُن ِ ُاَ  مـن لـم ََ  م  لُُمىخ وَو َؽًُ ت كِل قٙاعوِ 

ـم  ِكذَُك هللاَ ال ظَُم وؼ َّوِ سا ٌَّـال الُمرهؼَّ  وـٍ  ثـِكَك المرى

مِ   تمٍاعال المكغ الُم اق سُِّك ا ٌِ  وـٍ كـال َمعَمع مىكة  وو َمى

رَثِػ مءو ؼمً وْن اَكوال ٍْ َا َمـْن َهي وٍ هللاِ وؼمً ُمؽرَـم   ذَ
(ٖٔ1)

 

والّثاسٍٍ ٍَرغُس تالمءٕىن تن وتٍ  امه وٍَ لو الهؼمح وو  َؽفع   ُو قماو وَٙاُ  

ما ظاا وٍ ال ها  ال اهَم مان وؼ اا   اقلاح وسو ال َثرغٍ وٍ للك إال الؽق وٚه  الهكي والهِاق و

وَءّاقي الرصثد وٍ ومهي والرهَس وال َر عال الؽ م و ى الهظال الهِاُك المىواق واٍ قٙااعو وك ساو 

اق  : ))َ هم األؼ ا  ال اقلح وُو وك سو َُّه وٍ للك إلً قىلو ذ الً ٌِ ََا وََُّهَا الَِّمََن اََمءُىا إِْ  َظاَاُكْم وَا

ثُِؽىا َ  ًَ َما وََ ْ رُْم سَاِقِمُنَ تِءَثَ   وَرَثَ  ْٕ ُثُىا قَْىًما تَِعهَالَح  وَرُ ِٕ  .ٙ: الؽعهاخ(( َُّءُىا وَْ  ذُ

شم َءاِكي هللا ال ظُم و ظُم ؼ او   ُاو و  َهؼماو ألساو ِاا هي وذات او و ثاكي الامٌ ٚالماا 

 .وَه اي مكؼو وٍ المىاكة الؽاو ح والمىاٌم وَط ة مءو إال ٍَرثُػ ؼماي المٌ َكاوع  ءو

وما الّا ه وتى مهوا   ثك الم ك تن غٙن
(ٖٔ2)

و ك  عا إتان لٌ الءاى (  ـٗ٘ٗخ ) 
(ٔٗٓ)

 

 : ت ىلو

ءَوُ   ذ َ َّثد تالم مىِ  ظ ماً وإسءٍ))  ِمَن ك ثاً ؼُُس لٍُد مؤمَّ

و ما ذم ن مءو الم مى  ٌعءو و رة إلً إتن  ىق
(ٔٗٔ)

 :من وتُاخ 

َّكِ  وَمُهَ    وَا َناكَة الىظءاِا ت َّى ذؽُح ً ُظما  مـن وٌُه  ُم ُـ
(ٕٔٗ)

 

لها َوَوَناً وقث َد سََؽىك و رَِكٌ  ولما َق رءٍ الؽاقشاُخ ولم وظك
(ٖٔٗ)

 

ــكِ   َُك َمْن َ ِكٌ   ً كالَّ ؼاقز  ومص َٔ نمً تٍها   ل هقي لم ذُه
(ٔٗٗ)

 

 لرُء ـَمسٍ من ُٚـىِل  ًمّ ُمعـكَّق  َك و  ذف ى تف ِهَك ٌـــا حً و  َّ 

ٍَّه   ً ُنقثً الّفا ِح مىلِكٌ هي و ـى َؼامال  و ا وسا وٍ تَطن الصَّ  وُ
(ٔٗ٘)

 

كٌ َؼءاسَُك ولفاً ت ك ولـــ   وئسءٍَ  َٕ َظ ْ رَُك ت َك هللاِ و ظَم َمْ 
(ٔٗٙ)

 

 ذٙالُّ تها اِناُا من ؼُُس ذَهرَِكٌ  ووسَد المٌ ََكنٌ إلا َناَ  ؼـاظحً 

...((وه  لو إتن  ىق وذؽُال ؼرً ـ ٕو تّفا رو
 (ٔٗ0)

. 

ٕن ٍَرغُس تئتن  اىق م اك ٌهقٍاطح ٍَرّافع تاو كاٍ َف ٕاو مان ٌاعءو والّا ه إتن غ

 ءك إتن لٌ الءى  و ى وٍ وشءاا قُٕكذو ٍَثى   ً إتن  ىق ال صُه من الٕفاخ الءثُ ح وَهوع من 

ِ سو وهاى ومُاه ظاما  و اى الم عا  الامٌ اؼرماً ت ءفاو ؼاُن لام َعاك غُاهي ؼامُااً و اى الامٌ َ اُن 

و ى ال َ اهف تام َارمفٗ ( الٍعن)ؼالو ووسو وٍ تطن الصهي  المظ ى    ً من ظ مو, شم َٕ 

وُهظىي و  ذ ى  والقذو   ً َكَو ت   ٍَرّفع لو وَفهظو من ٌعءو, شم  اى ( الؽامال) ما الصهي 

ألسو قٕكي ت ك هللا ٌثؽاسو وذ االً َط اة (( ولفاً ت ك ول ))وَ صه من للك ( ؼءاسُك)َط ة نؼمرو 

  ُاو ماهج وـاهي ت ساو ٔااؼة نوٌ ٌاكَك َهراكٌ إلاً الٕاىاب واٍ وَ هن الصااا . م ىسرو وإس الي

 .الىقد المٌ ذٙال وُو اناا اِـهَن

ومن الّ هاا المَن وذٍم مىقفهم تالٕ تح والع ك وال ثهَااا ولام َرامل ىا ذامل ً مّاُءاً, وإ  

 الرمٍىا ال فى ل ن الرماٌهم كا  ت اىج وكثهَااا والرمٍاىي ممان كاا  ٔااؼثهم ؤاكَ هم, الّاا ه

و ك ٌعن  ما الّا ه تارهم م ف اح واق ااااخ تاٚ اح وقاك (  ـٖٙٗخ )إتن وَكو  وؼمك تن  ثك هللا 

وِان إتن وَكو  إلً للك وٍ نق و ـاٚة تها إتن ظهىن
(ٔٗ1)

من  مى٘ع ا ر الو ظاا واٍ ت اٗ  

 و ُ  وال لسة إال سمُمح و كا ا كاِػ وسث  ظاا تو واٌق؟ وهللا ما غّّرك ت ك الءُٕؽح))و هاذها 

...((وال اسؽهود  ءك ت ك الٕاغُح
(ٔٗ2)

. 
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وإلتن وَكو  قُٕكج وهَكج ـاٚة تها إتن ظهىن و اى واٍ ذ اك الؽاال مان اال ر اال َ اىل 

وُها
(ٔ٘ٓ)

: 

 

الِ  َ ِ  و  َث ً الغماُ    ً ِمص ٍولم  وََط ُة ش نٌ الثهُ  ُمءٕ د الءَّٕ
(ٔ٘ٔ)

 

اَإ من سُث ٍِلرءُكَب وٍ اِواِ  ما ٘  وقاَمد وسعُم ال ُاِل َم ذماً  و  َّ 
(ٕٔ٘)

 

رٍو ى  فَرءٍ َو ٍ وَِ اُل ِ مَّ َٕ ألل َد ت َِكٌ الـمِل لمـا نوخ ُللٍ وس
(ٖٔ٘)

 

ثُع الصُهََّا وَغاظَهاوال ْورَ  ٌَ َِم ٍ هقَد  َ  الـك ُه من   تَمْعَم ها ما وـهَّ

ْد تالءَثال وٍ َمْ رال الءُثال ُالٍ إ  َُ ن َٚاَل سَْىُ هالَ ُمه ال َّ  ٍَ ل ـك قَهَٚ
(ٔ٘ٗ)

 

 ُّٓ ـَ ُُْد لِِمٌ الفَْهم الَىَماُ    ً َلْؼالِ   لفَْهِمٍ تال ِ ٍَ وك َسَّما وُ ََث
(ٔ٘٘)

 

مفٕ ح الٍمطُن تالمءطق الفٕال  ووظفٍ   ً سظمٍ ل الَّ ق قج
(ٔ٘ٙ)

 

ِٗ ال  ِم ؼظاً من الَعْهال-كٍ وُنٍ٘ ال كا  –ولى وسٍ وٌطَُع   َِهًَد تث 

 سعماً  ىي قث ٍ؟ولم ذُِهِك األَا     رىلحَ األظفاِ  مالَِك والهاً وم

 إلً الَُمَّ وٍ الرَاتُىِخ وا رثهٌ واٌ ٍ  َّ مىًٌ ِ ثهج  إِْل َنَمد توووٍ و

ثُءاوللِ  ٍْ  تِو  ءَك َظىن الك ِه من ؼ م  َ كلِ    وُءا   ُم َغُة  وَؼ

رؽ م األٌثاِب ُمٍرَؽٕك الؽثالِ  َظاعٍ وٍ الهَُما  إتن َظهىن  وإ َّ نَ  ٍْ لم
(ٔ٘0)

 

 َُهي الفهُإ إال ُمٍرََمكاً من األٔالِ   وق َّما َم   هَق  وٍ الِ ها  كه

ٌَهالِ   الؽى  إسٍ وٍ ِ راتَِك ماعاِل   وتا   ً ظاسة  ذ وٌ إلُِو الُ   
(ٔ٘1)

 

ُِ هٌ ٔثَّؽ ذُءاِقََك من ووءا  اقاتٍ الهُكل  رََك  ىاقالً َؼماعُِم 
(ٔ٘2)

 

ال إلا اٌرَنَّ العُاُق إلً مكي َظىاق   ْٕ ذمطَّه واٌرىلً   ً ومَك الَف
(ٔٙٓ)

 

اوِ  َٔ رَِ ٍشَىي  ّْ َّّ ال ءاً وٍ مهتٛ الهُىِ  ََ ترٕهَالو ما سَالوُ من وَلي ال
(ٔٙٔ)

 

ًَ َمْىَ َما    ً  وإ  َوَ مَ      ُِى  ما لُ ْملٍ؟  ذُ ّمُن وٍ سَٕهٌ وذُ َمُن وٍالىا ـَ
 (ٕٔٙ)

 

ُْ َمح إْل قاَل إسٍ من الُهٌال اٌرَصِه َؼهَب الفعان ولم وٚع ولم ٍَ ُم
(ٖٔٙ)

 

وِاَن تها الىاٍِ وََ  ِ ُءٍ َ   ٍ  ٌ  ِن الرٍوإسٍ لرءهَاسٍ سُها
(ٔٙٗ)

 

ج  ووس  و  وقرَكٌ إال تءاقِِٙح الَغْىل؟ ُٗ وَُك المكَغ من ت ك قُىَّ
 (ٔٙ٘)

 

ل ُاِل األ اقٌ إسها َولَحُ الِؽٍالِ  د تٍ وَهال وسَد م مَّب   ٍ الءَ اُل َولَّ 
(ٔٙٙ)

 

الِ ُوق ىَف الهىي تُن ال ِطُ ِح وا  وال و  ظَءٍ تُن و  َُك واق    ْٔ  لَى

ح الءَىيوإال  َّ ًَ من َوْؼ ٍُّهي تُن المطُح والهؼال ظءُُد األس ُِ ال  و ىل 

َُّ َد مءً ؼاوع   َ٘ ُ ءً تما  طهٌ ُمْغ ٍ  ٌَ ـَ  وَُ غٍ لما ونـَٕد من 

ٌَ لرءٍ  ءَك ولٍءحُ الؽفاِل؟ َن ظىاب  مءَك ذهً٘ تِو الُ  ووَ  إلا 

م َؽن الىقد المٌ ذث اً وُاو الغُاى  َّ ه إتن وَكو  ت  مُرو و  ى مءىلرو لملك َرٍاال ول

ألظ و, ولم َؽن الىقد المٌ َعهق وُاو الغماا  ٌاُفو مطالثااً تصا ني شام َرىظاو تالرٍااهل الامٌ ذّاىتو 

وقامد سعاى  ال ُاال م ذمااً ذث اٍ   ُاو وألظ او وذ اكق مؽاٌاءو وم انماو ومؽاماكي وماا (   ّ )الّكج 

لءعى  لى وسٙفرو و ٍ وٍ ٌمى ا ونو رها مّاتهح ٘اَإ من سث و, شم َ ىق إلً سفٍو قاع ً إ  ذ ك ا

لو لّ هخ تالمل لما ؤااب الّاا ه مان للاك الٍاعن وإلورهقاد سعاى  الصهَاا ت اك كىسهاا معرم او 

 .وألغٙثها ما نوخ من ذفه  ومه الّا ه وذّررو

وا  ذ اك الءثاال قاك ؤااتد ( المٕاعة)شم َ ٍم تال ُالٍ الرٍ ٚال واٌرمه نمُها لو تالءُال 

ا وسالد مءو م ر ً, ت اك  اما ال راة   اً الغماا  والثاه  وسعاى  ال ُاال َرؽاىل الّاا ه إلاً غه٘ه

الففه والؽكَس  ن سفٍو وـٕالها وكُ  و  الك ه َ اقٌ لوٌ ال  ىل واأللثااب وهاى واٍ ؼاهب 

و ى َعفٍ وَث ك   ً الهغم مان مىاَااي وم  اذاو الّا هَح الهاع اح . م هم قاعماً وك سو َط ثهم ش ناً 

ٍ ذم ءو من سظم ال ٕاعك الفهَكج الرٍ ذّثو ال  ك المفٕال, وإلا كا  ال  ك الؽ ُ ٍ قك وٕال تاُن الر

كال لؤلؤذُن وُو تفهوج وا     اىق قٕااعكي قاك وٕاال تاُن لؤلؤ اا تاالهوٌ الٍاكَك والمءطاق الفٕاال 

المٌ َفٕال تُن الؽق والثاٚال, و ى لى ٍَرطُع كٍ َهً٘ األ كاا وَ   ِهون م لّهي    و 

ت ك للك َءر ال تالؽكَس  ان والكذاو الراٍ وكصاهخ الث ااا   ُاو لفهاقاو تٍاثة الٍاعن . العهال تث ٗ



 0ٗ1 

وؼىسد ؼىساً ِكَكاً ووِك و  َم ة ت   ها وهاى َؽااول مىاٌااذها وَاك ى ا إلاً الٕاثه قااع ً ولام 

ؼطو الك ه وإوالح  ن م اسرو, ولك (  ىي)نظ ً كالءعم وٍ ٌمى مءىلرو قك ( سعماً )ذّا كٌ قث ٍ 

ال ثهج وال ظح وٍ الءثٍ مىًٌ   ُو الٍ   وومو الرٍ ـاود   ُاو مان وه اى  و  َ ر او وى٘ا رو 

اً : ))سهه الءُال, و ى تملك َُّه إلً قىلو ذ الً( الُم)وٍ ٔءكو  وول رو وٍ  ٌَ ُْءَا إِلَاً وُ ِّ ُمى َووَْوَؼ

ُْااِو وَ َْل ُِااِو وِااٍ اْلااَُمِّ َواَل  ْفااِد َ  َ ـِ ااِ ُِو وَاائَِلا  ِ٘ ُْااِك َوَظاااِ  ُىيُ ِمااَن وَْ  وَْن ويُ إِلَ  ذََفاااوٍِ َواَل ذَْؽَىسِااٍ إِسَّااا َناقُّ

ٌَ ُِنَ   .0: ال ٕٓ(( اْلُمْه

اَك َماا َُاىَؼً : ))وإلً قىلو ذ الً ُْءَا إِلًَ وُمِّ وَِ  اْقِموُِاِو وِاٍ الرَّااتُىِخ وَاْقِموُِاِو وِاٍ ( 1ٖ)إِْل وَْوَؼ

ٍَّاِؼالِ   .2ٖ: ٚو(( اْلَُمِّ وَْ ُُْ  ِِو اْلَُمُّ تِال

وهى َك ى والكذو إلً االٚم ءا  و ك   العىإ أل  هللا ٌثؽاسو ٌُ ُكي إلُها ٌالماً كماا و ااق 

و ى َ  م ما  ى مغُة  ءا من وؼكاز ؼُاذءا و اى الؽ ام . سثُو مىًٌ إلً ومو ت ك و  ول رو وٍ الُم

ظهىن ؼاكم قهٚثح الامٌ  شم َءر ال ت ك للك إلً مكغ إتن. ال كل المٌ َ فُءا ظ م الظالمُن وظىن م

ومه تٍعءو شم َ ىق إلً الؽكَس  ن سفٍو وكُ  كا  قثاال ٌاعءو ظاىاقاً ال َعااني وال ٍَاثق وهاى 

العىاق ال هَم المٌ إلا وسط ق مًٙ   ً وظهو َ كو تّكج كٕىب المطه و  َرىق  إال و  َٕال 

  ً المل والهىا  ٔاوءاً  إلً سهاَح المُكا  وَءال قٕة الٍثق, تُءما  ى اِ  قاتع م ُم وٍ ٌعءو

 .َّر ٍ ما ؤاتو من ولم الىشا 

شم َ اذة وتا الؽى  قاع ً وو  قال وٍ الىِاج قىالً تاٚ ً ذعاك لاك واٍ للاك  امناً ل   اىق  ان 

مءأهذٍ ومٍاسكذٍ وذعك لك مٍىغاً وٍ ـملٍ, ولًُ لٍ لسة  ظُم ال َغرفه كٍ وٌعن و ساا لام 

كما و ال ُمٍُ مح ال ماب, وو     ٍ َءهاسٍ وَمء ءٍ  ن انذ اب ووقك ؼهب الفعان ولم وقإ الءثىج 

ما سٍثو إلٍ الىِاج وما اذهمىسٍ تو, وو  ؼالٍ م ك لم َرغُه ووقٌ لك شاتد وا  وس اٗ ماا ٌاث و 

و  قتعرو وُك من مكَػ تكَع وشءاا  اٚه و كى  كر ك المهوج الرٍ ذ ى  تفال غىلها وس ٙاو ت اك و  

ج  وَْسَ اشًاا: ))لً قىلو ذ الًوؼ مد ور و وتملك َُّه إ ْد َغْىلَهَاا ِماْن تَْ اِك قُاىَّ َٙ (( َواَل ذَُ ىسُىا َكالَّرٍِ سَ َ

 .2ٕ: الءؽال

وإلتن وَكو  قُٕكج وـهي قالها و ى ٌعُن ـاٚة تها إتن ظهاىن وقاك ظاااخ واٍ ش شاح 

و ّهَن تُراً ومط  ها
(ٔٙ0)

: 

ءا ال َمهما ظ ٌَ  َه ال ُِن تاألشهإال لَكهذَُك ِلك  اَل ت كَك لؽظٍ وٍ 

َرؽكز وُها  ان ؼالاو وكُا  اِار ال نوٌاو تالّاُة قثاال الص شاُن مان  ماهي شام َءر اال إلاً 

 :الففه تءفٍو قاع ً 

ِٖ َ أفح   اَل الهَاُغ تءَع ًِ وال َمهِ  ِم األن ٍُىُف لغُِه الّم و  الُ 
(ٔٙ1)

 

ٍِ وَ  َ َعة   إ  كا  ان   وٍ الٍعِن إَكا  َّٕ  الـمَّكهِ قك َُىَقُإ الَعفَن َؼكَّ ال

َ ىل إ  الهَاغ ال ذ ٕ  تالءثاذاخ الٕغُهج الٙ ُ ح العه  الم رٕ ح تٍاطػ األنٖ تاال 

ذ ٕ  تاألِعان ال ظُمح ال الُح ور ٍه ا وو ذ ر  ها وكملك ال ٍىف ال َ ى  إال ل ّمً وال ماه 

شاام  ومااا الءعااى  وت ُااح األظااها  الٍااماوَح األـااهي واا  َ ؽ هااا ال ٍااىف لٙااالح ظهمهااا وق ااح ِاا سها

َُٙ  إسو لًُ من ال عاعة و  َطىل إَكا ٍ وت اعٍ وٍ الٍعن أل  الٍُ  ال اٚع َىقإ وَؽفع 

وٍ الغمك
(ٔٙ2)

وت ُح ال ُٕكج وٍ مكَػ وتٍ الؽى  ظهىن و راتو والط ة إلُو وال َ هى  ءو وَءٍااي . 

 . ألسو َ مال مءو ال فى

 ح ِ ىنج ووـم ا إلتن االٌرُ ا   ً ق (  ـ00ٗخ )ؼُءما ؼاول وتى ت ه مؽمك تن  مان 

 ىق من ؤؽاتها تءٍ ٌهُال وّ د ـطراو ووقاع وٌاُهاً ت َاكَهم ٌاعءىي ووناقوا اإلوااقج مءاو تثُ او 

لمن َكوع وكصه من م ىك الطىاع  أل  ال صُه مءهم كا  ساقماً   ُو َهَك االسر ا  مءو تٍاثة ؼماقراو 

ىل وُهاوٌىا ذٕهواذو,  ءك للك كرة وتُاذاً ـاٚة تها ٔاؼة المهَح َ 
(ٔ0ٓ)

: 

   ً نوٌٍ ت سىاإ  من المالِ        ؤثؽَد وٍ الٍى  ََءَاقي

ًً َثراُ ـءٍ ماظك   ج إمهالٍ وهــال وـر َُ  وــِكمـوُ ُمّكً

ءً تالصمِن الغالٍ        ظــاَن  ــ ً سَْ كيذاللِ ال  َمْن ٘مَّ

ــف َح   َٔ َك ال الٍ ونتِْػ تها مىالٌ من  ْ  ح  من تهَّ ٌَ  وٍ 
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مااان و  ٍَاارثق األؼااكاز وو  َثاااقن ت ااهٖ سفٍااو   ااً الم رمااك تاان  ثاااق شاام ؼاااول إتاان  

لُفركَو ألسو َ  م و  الم رمك ٌىف َثااقن إلاً ِاهاي وٌاىف ٍَارهـٓ شمءاو مهماا غا  تٍاثة ماا 

لاملك ـاٚاة الم رماك ت تُااخ . الاؿ... قكمد َكاي من إٌاااخ إلً الم رمك و اع رو من ـُاسح و عاا

َ ىل وُها
(ٔ0ٔ)

: 

 ذفكَِك سفٍٍ من ِهااِ    إلً وِـكاا  سفٍٍ ذؽنُّ 

اً لٍ تالغ اِ    واٌثق تء ِكَك وِ ْك ُم َٕ ـِ  ُمٍرَه

ٍَّ   ً اـرُا  نَك من وَءَاا  وو تَ َااِ   شم امًٙ و

 غكاً َىَ  ال  ااِ : قالىا        وهللاِ مــا وقنٌ إلا

ىوٍ وو َؼُاعٍ   ما وقرال الؽـَالُن لٍ ـَ  إ  كا  

(  اـ1ٗٗ)تان  ثااق تئنٌاال ولاكي َىَاك الم  اة تالها٘اٍ قراال ٌاءح ت ك للاك تااقن المر ماك 

إلذما  مهمح ِهاعو وظ ثو إلً قهٚثح, و ما   م إتن  مان تم كمح كرة إلُو قُٕكج ٍَرّفع تو لاكي 

وتُو الم رمك ل  و َ فى  ءو وَثكي وُها الفٙىإ والرملال وَهظى وَ رمً األما  واله٘ا َ ىل إتن 

 : مان

ٍ و ــ ُد ل  هاقالُىا وذً اله)) ِ٘  ـُ ِ ْد   ُِو من ٌماِخ وتُوِ  ا

ًٍَ المــؤَك وا ة    لٍ من ن٘ايُ ومن وماِ  وـُوِ   و ل  َظهي وَ 

كٌَّ وٍ الصهي: قالىا ـَ  ُِ هاً لـو وذُــُمءاً تثءُوِ  سَ م وى٘ ُد 

 من ٔفؽِح الهاٍ٘ تما وقنَوِ   َا وَها الها٘ــٍ وإ  لم َ  ءٍ

ٌُّ ُ من  وُوِ   تَُّن  َثَك اؼرعثَد لىظِو ُ ـمن  تَمُل الّفا ِح و

فْ    ً َكََك ال هَمح وٌطهاً  وٍ َمْن وٌَهَخ ورءصً ذفكَوِ   ـَ
(ٔ0ٕ)

 

شم ٔكن  ن ِ ىنج وظاا تو إلً قهٚثح َى  العم ح الٍاقي من نظة من ال ا  وقك تاهو 

شاىب الءاي لكـىل الهاٍ٘ وإتن  مان وٍ للك الؽفاال واٍ قُاىقي,   اً قاتاو  عُءاح, ؼاٌاهاً واٍ 

ـَ َق تُن ِ ْكلٍ ذثن,  ظح لمن ا رثه معانٌ ال ُالٍ واألَاا  ول ثهاا تاألساا  و ام قـاال قهٚثاح قثاال 

وٍ وتهح الههٌاا, ٍَؽة لَال ال ثهَاا وٍثؽا  من َثٍٛ ل مؽٍن والمٍٍا  كلو, وال ذكو  ال ىج 

((إال لو
 (ٔ0ٖ)

. 

وٌهي الهاٍ٘ و كذو, و  إتن  مان كا  َثا ٍ َىم م تملرو وق رو  كق ))وَُٙ  إتن تٍا  

((وَ او  تهىاسو وامرهاسو ت ٌو وِكذو ؼرً ك سو وؼك ـكمو وو ت ٗ ؼّمو
 (ٔ0ٗ)

. 

مٍرّاف اً (  اـ1ٗٗ)ولماا قاانب قهٚثاح قاال َفاٚاة الما مى  الفارػ تان الم رماك قراال ٌاءح 

تو
(ٔ0٘)

: 

 وو قُ َد ما وٍ سفٍِو ََ فُءٍ    َّ ٌ لَد ِفا حَ الم مى ِ 

 ٍََهي الءٍُُم تها   ً َقانَن   ما ٘هَّ لى سَثهرُو ترؽُح  

 :َ ىل وُها

مح   َٕ  لى وَ  وَمهٌ وٍ َِك الم مى ِ   تُكٌ من الم مىِ  ووشُق ِ 

 كفايُ من وى   كفاي وُقو    إلً م ِك إلُــِو ومُهي ومهٌ

ق ا  ءاَحَ وـاني   َا ورػُ   َقِنب    ً سَِٕه الىلٍ ومُنِ     ظهَّ

  ا٘ع   ن  ىج  ال  ُى  ِترى  ووقه  ِفاَ رَك ال هَمحَ  ءَكيُ 

 َّ ِِ  وتٙعح  من َنؼمح  وؼءُنِ    ح  من  َُثح  وٌـ ُءح  وٍ 

 وا ء  تفرػ  من ن٘ايُ ُمثُن   إ  ساولروُ ُمـٍرءىالً  َا ورػُ 

ءُنِ    نَّ إلَُك من وسفـالوِ ولُف ُٕ َ٘    ق  ََّكُّ   ُِو ك ُّ 

لماا مى  الفاارػ ووتُااو ال ٕااُكج ٚىَ ااح ظااااخ وااٍ ٌااث ح و ّااهَن تُراااً م ظمهااا وااٍ مااكَػ ا

الم رمك تن  ثاق وما لكهساي مءها كا  وٍ االٌرّفاإ وقك وونق اا إتان تٍاا  كام اح وقاال  ءهاا وسهاا 

قُٕكج وهَكج و ٍ من ؼه الءظا  وظىل ال   
(ٔ0ٙ)

. 

و كَءا قُٕكج وـهي كراة تهاا إلاً الفارػ ))ٔ غ ـالٓ   ً  مي ال ُٕكج قاع ً . و  ق ق

مى  َرىٌال وُها إلُو و  َّفع لو لكي والكي وَء مي مما  اى وُاو مان ال اماب تن الم رمك الم  ة تالم 
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شاام َمااىض الرىٌااال تالهظاااا والمااكغ كمااا و ااال وااٍ قٕااُكذو ... َفررؽهااا ترىٌااال تااانإ َىظهااو لءفٍااو

وَرف اال ... الٍات ح وَرفءن وٍ للك وَما ذفءن وُٕافو ذاانج تاالر ٍ واساا تالمهاتاح وٚاىناً وتالرىا٘اع

رو المؤلمح وؼظو ال اشه م انساً تاُن ما٘اُو وؼا٘اهي ووسهاً قٕاُكذو تالرىٌاال المكغ ؤ  لؽال

...((إلً الفرػ الم مى  وٍ وال َ ل ظهكاً لكي وتُو إلس الي من ٌعءو واسرّالو من و كذو
 (ٔ00)

. 

ومن ونوإ ووتكإ ما قالو إتن  ماان مان ِا ه و اى ٌاعُن َهٌا  واٍ قُاىقي ووغ لاو واٍ 

 ُح قُٕكج ـاٚة تها الم رمك تن  ثاق و ٍ ذهذفع إلاً نواعاع الّا ه قٕه الم رمك إتن  ثاق تاِثُ

اإلسٍاسٍ الفالك لما ذٙمءرو من  ىاٚ  ٔاققح ووؼاًٌُ مر كج ومّاا ه مركو او و اى تاُن َا ي 

مان الؽُااج وومااال ٘ا ُ  وُهااا أل  الم رماك كااا  ٍَرؽٙاهي تاُن وقااد واـاه إلااً مع ٍاو وُاامكهي 

وإتان  ماان َثاالى واٍ اال رامان والرىٌاال والراملالت ـطاعو وَ كق   ُو لسىتو وإٌاااذو 
(ٔ01)

و اٍ . 

وـه ما وا٘د تو قهَؽح الّا ه قثال قر و   اً َاك ٔاكَ و الم رماك ووناق اا و  ذ اى  الٍاثُال إلاً 

َ اىل إتان  ماان واٍ . ـ ٔح من مؽءرو و وق ها كال ما ٍَرطُع من مّا ه و ىاٚ  ووؼاًٌُ

قُٕكذو
(ٔ02)

: 

و منك إ   اقثد وظ ً ووو٘ػُ  َعاَاَك إ   اوَُد وسكي ووٌعػُ ٌَ 
(ٔ1ٓ)

 

و سَد إلً األقسً من هللاِ وظءػُ    كاَ  تُن الفطَّرُِن َمــىَح  وإ
(ٔ1ٔ)

 

ٍّ وووٕؽىا ءاسَُك وٍ وـمٌ, تهوََك ال ذُطعؼ  ِ كاذٍ وإ  وشءىا   

ىي و  َلسثٍ وا٘ػ  مرٕؽػُ  ومالا  ًٍ األ كاُا و  َرَىَكوا ٌِ
(ٔ1ٕ)

 

َىلُّ المسَة  ءها وٍُفػُ  ٔفاج   س م لٍ لسة  غَُه و  لؽــ مو
(ٔ1ٖ)

 

ُٖ  كوٌ الُىَ  وُو وَمهغُ  وإ  نظاعٍ و   ءكك غـُه ما  َفى

ا  وٍ لُاِل الفطىِب وَُُٕثػُ   ولم ال وقك وٌ فُد وقاً وـكمحً   ََ هَّ

ك   ٍِ ُك األ ماُل شُمَد ذٕ ػُ   َو َثءٍ قك و  َثُد و ماَل ُمف ٍَ  وما ذَف

 ًً َنْوغ هللاِ تاب  مفرَّػُ لو سؽَى  وَق ءٍ تما تُءٍ وتُءَك من ن٘
(ٔ1ٗ)

 

ٌَ  رُها تهثِح ُنؼمً مءَك ذ فُى وذَٕفَػُ   و  َّ   ً اشاِن ُظه  
(ٔ1٘)

 

ػُ   ذَ رفْد قىَل الىِاِج وُوون موال َِ  و الُّ إساا  تالمٌ وُِو َه

َِّػُ  ٌُ ذَُك وٍ وَمهٌ ؼكَس  وقك وذً تىوِن تءٍ  ثك ال ىَى ُمى
(ٔ1ٙ)

 

ٌُى ووظهغُ إلا ش  وما لاَك إال ما   مَد وئسـءٍ  ثُد ال وسفكُّ ا

ؼىا        هم ال قنَّ للِ َقن ُــمذفَُـّ ر َّّماخ ؤهَّ وِاُنوا ذعا ٍ تال
(ٔ10)

 

وقك َ فى و    وََٕفَػُ : و  دُ         لىا ٌُعِىَو وـ    تفـ  وِ وقا
(ٔ11)

 

 ول ن ؼ ماً ل مؤَِك وَنَظػُ         تطّاً ل مـؤَك َُرَـّ ً وما إ َّ 

ٍّ وُءـىغُ  قاَن تو الهىيٌ      ُِو كَُ   ًَّ وُكسى وو    إل
(ٔ12)

 

ٍُّ ـُى وئسءٍ غ  وََهءُِو إ  مدُّ ال ومىُخ ولٍ ِى   إلُو ُمثهَّ
 ُُ(ٔ2ٓ)

 

رءفُع لى و َّ الِؽَما  َُع َّػُ  وتَُن ٘ ُى ٍ من  ىايُ ذمُمح   ٌَ
(ٔ2ٔ)

 

وو ر ك و   ما الءٓ لًُ تؽاظاح إلاً إَٙااغ وو ذؽ ُاال وا  كاال ِاهغ وو ذؽ ُاال ال َهقاً 

 .مٍرىاي تال ٌىف َهثٛ قو  لنوذو وٌءاي و ى تءفٍو غءٍ  ن كال ما ٌىاي إلً

ت غءٍ وسو لماا ؤا د  امي ال ٕاُكج إلاً الم رماك ظ اال مان تؽٙاهذو مان : ))قال إتن تٍا 

وٌ م ءاً وناق, ماا قاال ِاُ اً : و كاا إتن  مان َءر كوسو وَط ثى  تو  ُثاً َعكوسو, وع  اىا َ ىلاى 

مهما ٌا ثو هللا مان الماهواج والىوااا, و ام ٍَا ثو الّا ه, إسماا ق اة تُاد : كوال كاق, و ال لهم الم رم

 :الهملٍ و ؼٍن و ى قىلو

 ولغَُد كالَّ ذمُمح  ال ذءفعً   وإلا المءُحُ وسّثد وظفاَن ا

: وٍاا د ال ااى  وااٍ ساااقَهم, وٌاا ٛ ت َااكَهم, غُااه و  وتااا ٌااالم ال هاقااٍ ظ ااال َرمٙااى ت ىلااو

ماا م ءااي؟ و ا  تاكل  اما ال فاع تٍاىاي؟ و اال لاو الم رماك ووناي  :وقاال(( َ ها  وٍ لُاال الفطاَاا))

ٚءى
(ٔ2ٕ)

وتا ٌالم, وسىلو وإ  اٌرط د تفٙ ك و تكلاو وا ؼعم وذ  اصم, :   ُو, ووِان تالر ُٕه إلُو 

...((ولم َر ـه وال ذ ك 
 (ٔ2ٖ)

. 
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وكاا  الم رماك تان  ثااق قاك ٌاعن إتان  ماان قاـاال قٕاهي   اً قاهب مءاو وكاا  َؽٙاهي 

و رة إلً الم رمكج ِا هاً اٌارهؼمو وُاو و طا  ... َكَو َ كق لسىتو   ُو وث ً مكج كملك مهاناً تُن

تملك ( ولك الم رمك)  ُو ووؼٙهي لُ رو ذ ك وو كي تال فى  ءو وفاٚة إتن  مان من ؼُءو الهُِك 

و مػ ذ ك المفاٚثح إتن األ  م ووَهي َؤم م وؽكز تااألمه ولاإ الٍاه واسرهاً الفثاه إلاً الم رماك 

واذ ك غٙثاً وقا  من وىني ووـم ٚثهوَءا
(ٔ2ٗ)

ول ة إلً مى٘ع إتن  مان المٌ كا  وُو مٍعىساً  

وقـال إلُو واس ة إتن  مان َ ثال نظ ُاو, وٙاهتو تاو شام وماه و  َعهاى   ُاو, ووـاهض ونوٌ واٍ 

قُىقي ـانض تاب ال ٕه المثانك الم هوف وٍ اِثُ ُح تثاب الءفُال
(ٔ2٘)

. 

 الخاتمة

 كق كثُه من الّ هاا ال ألسهم كااسىا قاعمااً واٍ ٔافىف الم ان٘اح ذ هٖ ل  ىتح الٍعن 

وإسما أل  الّا ه كاا  واٍ الىقاد سفٍاو ِفٕاُح ٌُاٌاُح َٕاُثو ماا َٕاُة نظاال الٍُاٌاُح  ءاك 

 .ذ  ة األو٘اإ وأطكا  المطامػ المرثاَءح

ا إ  الّ ه المٌ قُال وٍ الٍعى  لم َ رٕه قىلو   ً ٚاعفاح وو و اح م ُءاح مان الءااي وإسما

ِمال مفر ا  ٚث ااخ المعرماع وماءهم ِا هاا مان  اماح الءااي وماءهم الاىوناا واألماهاا وت اٗ 

 .الم ىك

ل ٍ  كق من الّ هاا ؼرفهم وٍ ٌعىسهم وما تاالمىخ مصاال الم رماك تان  ثااق وو تال راال مصاال 

ظ فاه تان  صماا  المٕاؽفٍ والاىوَه وتاى ت اه ( الؽاظاة)الىوَه  اِم تن  ثك ال ىَاى والاىوَه 

 . مان, والّا ه وتى مهوا   ثك الم ك تن إقنًَ العىَهٌ مؽمك تن

ال َاهي وُاو الٍاعُن ِمٍااً ( مطثاق)من الٍعى  ما كا  مه ثاً ن ُثاً ألساو ذؽاد األنٖ 

 .وال ٘ىااً وال ُال والءهان  ءكي ٌىاا, وهى مظ م كال ثه

ت ٗ الٍعى  وُو م ا  ـاْ ل فىاْ ومٍرىنٌ الؽال ولوٌ الهُ اخ َ ىسى  تم اىل 

 .العءاج والمفٍكَن وال ٕىْ  ن

وما م ااسٍ ِا ه الٍاعى  ومءهاا ماا كاا  مّارهكاً تاُن الّا هاا ومءهاا ماا كاا  ـأااً  ءاك 

 . ت ٙهم قو  الث ٗ اِـه

ؤاا  الٍااعن, ؤاا  الؽااال وااٍ الٍااعن, وؤاا  ال ُااىق : وماان الم اااسٍ المّاارهكح

ال ُااىق والٍااعن,  واألغاا ل وكااملك الّااى  إلااً الؽهَااح والرّااىف إلااً الفاا ْ واالسطاا   ماان

ومءهم من وتكي وٍ ِ هي (. الؽثُثح, األ , الىوظح, العانَح)والّى  إلً األ ال واألـىا  والمهوج 

م اسٍ الرملال والفٙىإ والفءىإ والفىن والرىٌال واٌرعكاا ال ط  وٚ ة الهؼمح وال فاى مصاال 

 .الؽاظة المٕؽفٍ والىوَه وتى ت ه مؽمك تن  مان

قو  ذملال وو ـءىإ وإسما وذٍم مىقفهم تالّاعا ح و اىج الاءفً والث ٗ اِـه ٚ ة ال فى 

والففه وكاسىا َكاو ى   ن وسفٍهم وَثهنو  وٌثاب ٌعءهم مصال الّا ه الفاني ٌ ُك تن ظاىقٌ 

 .والىوَه الّا ه إتن وَكو  وغُه م

قال ت ٙهم ِ هاً س مػ وُو الؽ مح وؼاول و  َف ٍ  وُو الؽُاج و ٍفح مٍرمكج من الم اسااج 

ل  ق والؽُهج والؽهما , وللك أل  الّا ه ال َٕك  ما ال إلُو ؼالو وث ك و  كاا  ٌاُكاً  ىَاىاً وا

 .مطا اً ومهاً سا ُاً إلا تو َٕثػ  ثكاً للُ ً مهاساً ـاعفاً وٍ ٌعءو كما الؼظءا للك  ءك المٕؽفٍ

ه ومااءهم ماان سظااه إلااً الؽُاااج سظااهج سات ااح ماان الرف ُااه والر مااال ال مُااق وااٍ ٔااهوف الااك 

وذ  ثاخ األَا , ومن  مق الرعهتح الرٍ ووهوذها قٍىج الؽُااج وِاكج المؽءاح والم اسااج كماا الؼظءاا 

للك  ءك الّهَ  الط ُق, المٌ ٌعن و ماهي ٌارح  ّاه  امااً وم اس واٍ الٍان ٌارح  ّاه  امااً 

 .و اَ ت ك ـهوظو من ٌعءو  ّه  اماً و ى من غهَة المٕاقواخ

إلُها سفه من الّ هاا مءها, الرغىل تث ٗ الغ ما  و ءاك م ا  ووغهاٖ وـهي وسٕهف 

المَن كاسىا واٍ الٍاعن مص ماا و اال الّاا ه َىٌا  تان  اانو  الهمااقٌ, ووتاى  ثاك هللا مؽماك تان 

 .مٍ ىق الثعاسٍ 
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ومءهم من قال ِ ه الؽ مح الر  ُمُح واِقاب الٍءُح مرىظهاً تو إلً تءُاو مصاال الّاا ه وتاى 

وت ٙهم قال ِ هاً َ ىٌ وُو وتااي الٍاعُن كماا و اال للاك . لعىَهٌمهوا   ثك الم ك تن إقنًَ ا

 .الؿ... وتى ظف ه تن ٌ ُك َ ىٌ وتاي المٌ ٌعءو  ثك المؤمن المىؼكٌ

و مي األغهاٖ األـُهج لم سمكه لها ِىا ك ِ هَح أل  الثؽس ٌىف َطىل وَ ى  ـانض 

قب األسكلٍاٍ و ماا َؽُاً تان ؼكوق المط ىب, وكملك لم سمكه ُِ اً  ن ؼُاج   مُن من و ا   األ

ؼ م الغىال
(ٔ2ٙ)

, ووتى مؽمك تن وؼمك تن ٌ ُك تن ؼى 
(ٔ20)

 .وكاسا قك ٌعءا 

Meanings of poetry of the prisons Adulusi literatuere to end 
of the sect's age   

 

            Summery  

Among the reveal of circumstances which the home-land 

undergoes, and what we hear and see in the media means about prisons 

and prisoners. The idea of research emanated , so we would like to know 

about the Andulus poetry in this field and observe the meanings of that 

poetry  .                                            
When we looking into resources of Andulus literature we review 

lots of poetic poems and their parts said by poets in their prisons and jails 

in which the prisoners expressed the meaning lurking in their hearts .That 

meaning depicted the prisons , their conditions and sufferings of prisoners 

from chains , handcuffs and darkness .                                                         

                         

Some meanings express beams of yearning to people , lovers and 

passion  to freedom and release from chains . Some of which tackle the 

selfness . So in the night pitch dark prison's darkness , between the chains 

and behind bars selfness proceeds and the thinking starts to roam the 

pages of past . Selfness and thinking get the beautiful images of the past , 

it's loving memories back in addition to it's marks and the points of 

meeting among lovers who live a false happiness together away from 

their reality and existences .                                                  

The attitudes of  poets vary in the prisons and who threw them into 

jails in (2) images or (2) attitudes , first of which was characterized by 

firmness , patience and pride. So these poets express the meaning of 

patience force and   self dignity. But second part of them was that their 

attitude was weak ovation  through which we take a glimpse of a wisdom 

and life philosophy understanding attempt .                                   

Where attitudes of some of them appeared because of suffering, 

worries puzzle and depr , we can see through it wisdom and attempt for 

life philosophy .                                       
         The researcher                      
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 الهىامُ

 
                                                 

(ٔ )
.ٕٔإؼٍا   ثاي, ْ . ق: ذانَؿ األقب األسكلٍٍ,  ٕه ٌُاقج قهٚثح

 

(ٕ)
.2ْٕ : ؼ مد األوٌٍ. ق: وٕىل وٍ األقب األسكلٍٍ وٍ ال هسُن الصاسٍ والصالس ل هعهج

 

(ٖ )
.1ْٕٙ : وؼمك  ُ ال. ق: ألقب األسكلٍٍ من الفرػ إلً ٌ ىٚ الف وح

 

(ٗ )
.2ْٕ : وسظه ت ُح الم رمً

 

(٘  )
.2 – 1ْ : إؼٍا   ثاي. ق: ذانَؿ األقب األسكلٍٍ,  ٕه الطىاع  والمهاتطُن

 

(ٙ  )
:  ماه واهوؾ. ق: ذانَؿ األقب ال هتٍ, األقب وٍ المغهب واألسكلً إلً وـه م اىك الطىاعا 

 ْٔ٘.
 

(0  )
  . . 

(1  )
.ْٖٗ : إؼٍا   ثاي. ق: ذانَؿ األقب األسكلٍٍ,  ٕه الطىاع  والمهاتطُن

 

(2)  
.ٓٓٔ – 22ْ : إؼٍا   ثاي. ق: ذانَؿ األقب األسكلٍٍ,  ٕه ٌُاقج قهٚثح

 

(ٔٓ  )
.2ٖ, 12/ ٔ: وسظه ق عك ال  ُا 

 

(ٔٔ  )
.ٕ٘ – ْٕٗ : , تغُح الم رمًٖ٘ – ٕ٘/ ٔ: المغهب

 

(ٕٔ  )
.ٕٗٔ – 0ٖٔ/ ٔ, الؽ ح الٍُهاا, ٖ٘ – ٕ٘/ ٔ: المغهب

 

(ٖٔ)
تان  ثاك الاهؼمن ـطراٍ الاىوانج والمكَءاح  ولٍ لأمُه مؽماك: ولُك تن  ثك الهؼمن تن غاسم  

:  اـ وسظاه0ٕٕوكا  كاذثاً وقَثاً مرهٌ ً ت ُغاً, وكا  ولُك ٔكَ اً لهاِم تن  ثك ال ىَاى ذاىوٍ ٌاءح 

 .0ٖٗ/ ٕ: الؽ ح الٍهاا
(ٔٗ  )

.ٔٗٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا
 

(ٔ٘  )
ءهاد غآ سه: المءعاك. ا رهٖ وٍ ؼ  و ومء و  ن الرءفً وهى غاْ: غٓ تالماا والط ا 

ال اكو الثااٚن ال اكاوج : سهاو ال اِاػ: الٕاؽاغ. وٌ وظهذو وكففرو و  : الهظال  ن الٍّا ورءهءو

.كّػ: المءعك. ك سو َطىَها وٍ كّؽو
 

(ٔٙ  )
.ؼمال: الٕؽاغ. ذؽام د, ذؽام د   ً سفٍٍ, إلا ذ  فد الٍّا   ً مّ ح

 

(ٔ0  )
.ٔٗٔ – ٓٗٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(ٔ1  )
م فال تؽكَاكج ذاكـال مان الثااب : ٚثق, مٙثة: مءعك وٍ ال غحالٍعن ذؽد األنٖ, ال: مطثق

.٘ثة: الٕؽاغ: ؼكَكج  هَٙح َٙثة تها الثاب: الٙثح. العكان
 

(ٔ2  )
: وسظاه الٕاؽاغ. ٔاهخ مان ـىأاو:  هود تاٚءو, تطءاد تفا  : تطءد  ما األمه: تاٚن

.تطن
 

(ٕٓ  )
.ٕٕٔ -ٕٔٔ/ ٔ: المغهب

 

(ٕٔ  )
عىٌ وؼك ِ هاا المءٕىن تن وتٍ  امه واتءو المظفه  ى وتى مهوا   ثك الم ك تن إقنًَ ال

وَ ك من كثان ِ هاا  ٕاهي ووقتااعهم, ؤاثػ ووَاهاً ل ثاك الم اك المظفاه تان المءٕاىن تان وتاٍ 

 امه, ولما قرال المظفه ٔههي  ًٍُ تن ال طاإ ٔاؼة قولراو وومُه اا المطااإ وذهام العىَاهٌ 

: والؽ اح الٍاُهاا. 02ٔ -00ٔ: المطماػ: وسظاه(  ـ2ٖٗ)تالرآمه م و وٍعن وقرال وٍ ٌعءو ٌءح 

.0٘2نقم الرهظمح  1ٖٖ/ ٔ: الٕ ح. ْٖٕٓ : ناَاخ المثهوَن. ٕٙٙ/ ٔ
 

(ٕٕ  )
.ٌها. المءعك. كىكة ـفٍ والءاي َمرؽءى  تو وتٕان م: الٍها

 

(ٕٖ  )
.الغهاب,   ً الرّاه  تو أل  األ ىن  ءك م مّؤو : و ىن سا ق

 

(ٕٗ)
.02ٔ – 00ْٔ : المطمػ 

 

(ٕ٘  )
. سفاه: المءعاك واٍ ال غاح. تا اكخ, ظى اد: ساوهخ. ِؽٛ: الّؽٛ الث ك وسظه الٕؽاغ :ِؽٛ

.وون: الىَانج, مى٘ع الىَانج, الٕؽاغ: المىان
 

(ٕٙ  )
 ى ماهوا  تان  ثاك الاهؼمن تان ماهوا  تان  ثاك الاهؼمن الءأاه, وتاى  ثاك الم اك ولاك ٌاءح 

الؽ ااح :  اـ وسظاهٓٓٗى ٌااءح  اـ كاا  وقَثااً ِااا هاً م صاهاً ووكصاه ِا هي وااٍ الٍاعن ذاىوٍ سؽآٖ٘

.ٖٖٗ– ٕٖٗ: , العموج2ٔٔ/ ٔ: , المغهبٕٕ٘ – ٕٕٓ/ٔ: الٍُهاا
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(ٕ0  )

.ٕٕٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا
 

(ٕ1  )
  . . 

(ٕ2  )
.شثط: الٕؽاغ. وشثط كال ٍِا وٌطو: مفهق ا شثط: األشثاض

 

(ٖٓ  )
ٍامه  اـ ووذٖ٘ٗ٘اؼُح ِمال قهٚثح تءا ا الف ُفح  ثك الاهؼمن الءأاه وول ٌاءح : الى هاا

.٘ٙ٘/ ٔ: الءفػ: وسظه. ال مال وُها إلً وـه قولح الءأه ووتءو الؽ م
 

(ٖٔ  )
.2ٔٔ/ ٔ: المغهب: وسظه

 

(ٖٕ  )
مان ِا هاا ال اه  الهاتاع الهعاهٌ كاا  واٍ ٌا ىكو ال صُاه مان العاهوج واالٌارهران : الهماقٌ

نوي  ن  ٌعرو الف ُفح المٍرءٕه شم وٚ ق ٌهاؼو كا  ِا ه و ال األسكلً والم ك    ً الّ هاا

: الٕا ح: وسظاه. وتٍ   ٍ الثغكاقٌ كراب الءىاقن من ذ لُفو ذىوٍ ٌءح ش ز وونتع م ح و ُهاً م كماً 

.ٖٔٔ: المطمػ. 2ٕٖ/ ٔ: والمغهب. 0ٖٙ:/ ٕ
 

(ٖٖ  )
.0ْٕٖ : س  ً  ن العموج 12ْٕ : األقب األسكلٍٍ من الفرػ إلً ٌ ىٚ الف وح

 

(ٖٗ  )
.ٕٖٓ: المطمػ

 

(ٖ٘  )
.ْٖٓٓ : وؼمك  ُ ال. ق: الفرػ إلً ٌ ىٚ الف وح األقب األسكلٍٍ من

 

(ٖٙ  )
.1ْٖٔ : المطمػ

 

(ٖ0  )
واٍ تُاد مان تُاىخ و ُاسهاا ِاغال (  اـ2ٖٗ) ى وؼمك تن  ثك هللا تن وَكو  ولك ت هٚثح ٌءح 

مءٕة الىوانج لثءٍ ظهىن ت هٚثح ولثءٍ  ثاق وٍ وِثُ ُح, وِهه وؼكاز ؼُاذاو ؼثاو لاىالقج تءاد 

: وسظاه(.  اـٖٙٗ)لٍعن تارهم م ف اح وواّه مان ٌاعءو ذاىوٍ واٍ قهٚثاح ٌاءح المٍر فٍ, ذم إَكا و ا

ووسظاه واٍ األقب . ٕٗ – ْ٘ٔ : ِىقٍ ُ٘ : وما ت ك ا, وتن وَكو  ٖٖٙ/ ٔ  ٔ : المـُهج

.0ْٙٔ : ظىقخ الهكاتٍ: األسكلٍٍ
 

(ٖ1  )
.ٕٕٔ – ْٕٔٔ : ناَاخ المثهوَن: , ووسظهْٖٕ : ِىقٍ ُ٘ : وسظه وتن وَكو 

 

(ٖ2  )
.ٖ٘٘/ ٔ  ٔ : المـُهج

 

(ٗٓ  )
.2ٖٗ - ٖ٘٘/ ٔ  ٔ : المـُهج

 

(ٗٔ  )
  .  : ٔ  ٔ /ٖٗ0 – ٖٗ2.

 

(ٕٗ  )
. هٖ: المءعك. الٍؽاب:  انٖ. كثه: ال ثه وٍ الٍن, المءعك: كثهج

 

(ٖٗ  )
إلا وـامخ تهوٌاو : ال ٍاه,  ٕاهخ الغٕان: الهٕاه:  ٕاه. كصاة: ال هب الٕؽاغ: ال صة

. ٕه: الٕؽاغ. و م رو إلُك
 

(ٗٗ  )
. مه: ال  ي الٕغُه الٕؽاغ: الماا ال صُه, الُغَمه: الَغْمه

 

(ٗ٘  )
نظال من ٌ لح ت ط تن تّاه ال ٍُاٍ الامٌ قاك  مان الّاا    اً نوي :  ثك الهؼمن تن نُِق

َُ   ااً  ؼم اح ذ قَثُاح  ءاكما شاان الثهتااه واٍ ال اه  الصااسٍ الهعاهٌ, وإتاان نِاُق  اما كاا  ؼاكمااً

  ً الطهَق تُن قهٚثح ومهٌُح و ءك ماهون إتان وَ ع  ما الؽٕن ( ت ط)الؽٕن المٍمٍ تاٌم 

 ماان ٔاؽثح ظُّاو إلاً مهٌااُح اٌار ث و إتان نِاُق تؽفااوج وقااك  لاو ٘اهوب المٍاا كج والر َُااك 

: ٔ غ ـالٓ. ق: وسظه مؽمك تن  مان األسكلٍٍ. والؽق تهكاتو وذ او  وإَاي   ً ذءفُم غه٘و

 ْٕٔٓ – ٕٔٔ.
 

(ٗٙ  )
مهٌاُح وظاال َؽ مهاا إلاً و  غ ثراو الفارن وظاو إلُاو  ذغ اة   اً: وتى  ثك الهؼمن تن ٚاا ه

الم رمك تن  ثاق ظُّاً ت ُاقج ووَاهي وتان  ماان وقاعاكي وتان نِاُق وفاه اتان ٚاا ه إلاً ت ءٍاُح واٍ 

وكاا  مان و اال ال  ام واألقب الثاانإ َر ااك  (  اـ0ٓ٘)كءا  ٔااؼثها إتان  ثاك ال ىَاى, ذاىوٍ ٌااءح

 0ٓٔ/ ٔ: ,ق عك ال  ُاا 1ٔٔ - ٙٔٔ/ ٕ: لٍُهااالؽ ح ا:نهٌاا  ٕهي وٍ الثُا  والث غح,وسظه

– ٔ0ٕ.
 

(ٗ0  )
 ٍ وؼكي م اقال األسكلً الرٍ َر ة الثٕه وٍ اٌر ٕاا ٌم ها, وَهذك ؼٍاُهاً  ان : ِ ىنج

 : اوا  م  ها, ال َ ـم ا قرال وال َثالٍ من و رٕم تها إال األظال, ووُها َ ىل وتن  مان

 الٍؽةظ  رو مهقاج إلً    ال كا  العن إل مهقخ

.٘ٙ/ ٕ: المغهب: وسظه
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(ٗ1  )

ْ : ٔاا غ ـااالٓ. ق: , مؽمااك تاان  مااان األسكلٍاآٍ٘ٔ -ٖٔٔ/ ٕ: الؽ ااح الٍااُهاا: وسظااه

ٔٗ٘ – ٔٗ1.
 

(ٗ2  )
 ااى ؼٍااكاٌ تاان َىٌاا  تاان ؼٍااكاٌ اإلٌااهاعُ ٍ وؼااك كراااب  ٕااه : وتااى الفٙااال تاان ؼٍااكاٌ

مان الث غاح واٍ الّا ه  ووؼ ام   ام لٍاا  ال اهب وت اى الهذثاح ال  ُاا: الطىاع  قال  ءو وتن تٍاا 

.ٓٗٙ, ٖ٘٘/ ٔ: والءفؿ ٓٗٗ/ ٕ: , المغهب1ْ٘ٗ  ٔ  ٖ / المـُهج: وسظه. واألقب
 

(٘ٓ  )
.ٚالّ : المءعك وٍ ال غح. المطه الٙ ُ , الءكي: الطال

 

(٘ٔ  )
األتاال الراٍ : قامف الهكااب: الٕاؽاغ. وٌ ت ُكج ذ االف تمان ٍَا  ها: و ج قمف: َ ال: ذ الود

.مى : الٕؽاغ: المغاوج: ة, المىماجنك: الٕؽاغ. ٍَان   ُها
 

(ٕ٘  )
.ٚ ػ: الٕؽاغ. الم ٍُ من األتال وغُه ا: و ُا, الط ػ: ك ػ الث ُه

 

(ٖ٘  )
: ؼاهض.  هض: الٕؽاغ. مٕا ك,  هض وٍ الكنظح والٍ م, َ هض  هوظاً إلا إنذ ً: م انض

.ؼهض: وٌ ُ٘ق كصُه الّعه, الٕؽاغ: م ا  ؼهض, ؼهض
 

(٘ٗ  )
. ماهق: الٕاؽاغ. وقاك ماهق الهظاال تالٙام ماهاقج وهاى ماانق, ومهَاك ال ااذٍ,: الماانق: مهقخ

.سٍه: الءٍه الطاعه, والءٍه الىاقع, الٕؽاغ: وٍ الءعى : الءٍه
 

(٘٘  )
. ل ااة  ءااو الءاااي: وٌ قفااه, وووؼااُ المءااىل: الىؼّااح الف ااىج والهاام, ونٖ وؼّااح: وؼااُ

.س ه: الٕؽاغ. العؽىق: الرعا ال, اإلس ان: وؼُ, الرءاكه: الٕؽاغ
 

(٘ٙ  )
.ـفٍ: الٕؽاغ. ما قو  الهَّاخ ال ّه من م ك  العءاغ: الفىاوٍ. الرم ن: الرمهُك

 

(٘0  )
. الؽ ام والهواساح: الىقاان. ؼاىو: الٕاؽاغ. العماع, ذؽاىوخ الؽُاح وٌ ذ اىخ: الؽاىو: مرؽُى

.وقه: الٕؽاغ
 

(٘1  )
. ءن: الٕؽاغ. ٔفاعؽها: الٍؽاب وو ءا  الٍماا:  ءا  تالفرػ

 

(٘2)
.0ٖٕ/ ٔ:  ق عك ال  ُا 

 

(ٙٓ   )
وٍ الءاي والفُال إسما ذ ى  من قثال األ  وئلا كا  األب  رُ اً واأل  لٍُد كاملك كاا  : الهعءح

. ت ُااه ٍَاارظهه تااو الهظااال َؽمااال مرا ااو وٚ امااو   ُااو: الىام ااح.  عاان: الٕااؽاغ. الىلااك  عُءاااً 

.ومال: الٕؽاغ
 

(ٙٔ  )
.ٔ٘ٔ - ٓ٘ٔ/ ٕ: وسظه الؽ ح الٍُهاا

 

(ٕٙ  )
.2ٔٗ/ ٔ  ٕ . المـُهج: ووسظه 0ٖٕ/ ٔ :ق عك ال  ُا 

 

(ٖٙ  )
 ى  ثُك هللا تن مؽمك وتى الؽٍُن, األتن الصاسٍ ل م رمك, كا  قمصاً نقُق ؼاُِو الطثع : الهُِك

ظ  و والكي ولُاً ل  هك كما قكمو إلً ـطح ال ٙاا تاِثُ ُح, ولما س ال تءاى  ثااق إلاً المغاهب وٌا ن 

لاً و  ذاىوٍ واٍ ؼاكوق الص شاُن وـمٍاماعح وقاك سُا    اً الهُِك مءهم ت   ح مهكٌ وكا   ءااك إ

.2٘, 2ٗ/ ٗ, ٕٔٙ/ ٖ: , والءفؿ2ٙ – 1ٙ/ ٕ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه. الٍث ُن
 

(ٙٗ  )
.0ٕٗ – ٕٙٗ/ ٔ  ٔ : المـُهج

 

(ٙ٘  )
.تهق: الٕؽاغ. إشءا  ّه مُ ً : غمم, الثهَك: الٕؽاغ –الٍؽاب : الغما 

 

(ٙٙ  )
.تهق: الٕؽاغ. الكن: الفهَك. ٔؽن. غالٕؽا. وٌٛ الكان: الٕؽن: ٔؽءو

 

(ٙ0  )
.ٔ ال: الٕؽاغ. األٔىاخ: الٕ ٔال

 

(ٙ1  )
ذؽكز وتن ٌا ُك  ان والاكي و اال وساو كاذاة ِااٚثح الامٌ لام وظاك لاو وُهاا : وتى ت ه وتٍ ال  ا

 اـ ولام س ا    اً 2ٖ٘و ى م اهوف وُهاا تال راتاح  مان َ ُهاا مان األماهاا وذاىوٍ ٌاءح ... سظُه

: وسظاه. وَثاكو مان ذاانَؿ ووااج والاكي وساو  ااَ واٍ ومان الماهاتطُن( وتى ال ا ا)ذانَؿ وواج وتءو 

.1ٕٖ – 1ٖٔ/ ٕ: المغهب
 

(ٙ2  )
.1ٕٖ/ ٕ: المغهب

 

(0ٓ  )
و اى الامٌ َهواع نوٌاو : ظمع مفهقج األٔاُك: الُٕك. ٔءك: الٍُك الّعاإ الٕؽاغ: الٕءكَك

. ى : ال غح الهىا , الفىٌ, الٕؽاغ, المءعك وٍ: ُٔك الهى : الٕؽاغ. كثهاً 
 

(0ٔ  )
.كثال: الٕؽاغ. ال ُك الٙفم: ال ثال

 

(0ٕ  )
.غءٍ: م ا  إقامرهم, الٕؽاغ: مغءا م. ولة: الٕؽاغ. الرؽهَٗ: الر لُة
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(0ٖ  )

 ى ٌ ُك تن ٌ ُما  تن ظاىقٌ وتاى  صماا  مان  اىاو , ولماا قراال ٌاىان تان ؼماكو  نعاًُ 

سٕاثرو ال اهب إلمانذهاا (  اـٖٓٓ – 0ٕ٘)ال هب ومن الفرءح وٍ  هك األمُاه  ثاك هللا تان مؽماك 

ت كي, وكا  ِعا اً تط ً ووانٌاً مؽهتاً, وكا  وقَثاً سؽهَهاً وِا ه مؽٍءاً قرال غُ ح ت َكٌ ت ٗ 

.ٓٙٔ – ٗ٘ٔ, 1ٗٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه(.  ـ1ٕٗ)ؤؽاتو ٌءح 
 

(0ٗ  )
.كهب: الٕؽاغ. الغم المٌ َ ـم تالءفً, والّكج: ال هب

 

(0٘  )
ال ُك: ال ك

 

(0ٙ)  
.نق : الٕؽاغ. الهماغ: الهقسُُح

 

(00  )
الّااعاإ المر مااٍ وااٍ ٌاا ؼو ألسااو كمااً سفٍااو وٌ ٌااره ا تالااكنإ والثُٙااح : ال مااٍ: كمُهااا

.كمٍ:الٕؽاغ. والعمع ال ماج
 

(01  )
.ٓٙٔ – 2٘ٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(02)
مكه ما وِان المؽ ق إلً و  الثُرُن األـُهَن من  ما الءٓ الّ هٌ لم َمكه ما وتان األتاان وا

.ٓٙٔ/ ٔ: وسظه الؽ ح الٍُهاا: المؽ ق وٍ الهامُ ولكه وسهما م م خ ل ءٓ
 

(1ٓ  )
الىوَه الؽاظاة ظ فاه تان  صماا  المٕاؽفٍ, تهتاهٌ األٔاال اٌارىوني الف ُفاح : المٕؽفٍ

الؽ م المٍرءٕه وت ك وواذو ؤثػ ؼاظثاً ألتءو  ّا  المؤَاك, ورغ اة   ُاو مءاوٍاو مؽماك تان وتاٍ 

َرىلً الّهٚح الىٌطً والٍ ح والمىانَاس والىكالاح, ونمااي واٍ الٍاعن إلاً و   امه المٌ كا  

, ٘ٙٔ – ْٖ٘ٔ : , المطماػ2ٕ٘ – 0ٕ٘/ ٔ: الؽ اح الٍاُهاا: وسظاه(.  اـ0ٕٖ)ماخ وُاو ٌاءح 

.10ْٔ : العموج
 

(1ٔ  )
.ْٔٙٔ : ووسظه المطمػ ٕ٘ٙ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(1ٕ  )
.ٔهف: غحسىاعثو, وؼكشاسو, المءعك وٍ ال : ٔهوف الك ه

 

(1ٖ  )
.ظفا: المءعك. ذءؽً ولم َ ى  م اسو: ذعاود, ذعاوٍ

 

(1ٗ  )
: المءعاك واٍ ال غاح. سظاه إلُاو تعاساة  ُءاو ماع و اهاٖ وو غٙاة: ِىن الهظال إلُاو. ِىنا

.ِىن
 

(1٘  )
.ٔٙٔ: وسظه المطمػ. مكَءح قهب ٌاؼال الثؽه من ساؼُح ِمال األسكلً: ظ ُ ُح

 

(1ٙ  )
.0ٙ/ ٔ  ٗ : ـُهجالم: ووسظه ٔٙٔ – ٓٙٔ: المطمػ

 

(10  )
.2ٙ/ ٔ  ٗ : المـُهج: ووسظه 0ٕٙ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(11  )
.0ٓ/ ٔ  ٗ : المـُهج

 

(12  )
  . .

 

(2ٓ  )
.ٖٓٙ – ٕٓٙ/ ٔ: وسظه الءفؿ

 

(2ٔ  )
 ثك هللا تن  ثك ال ىَى تن مؽمك تن  ثك ال ىَى تن ومُح تن الؽ ام الهتٙاٍ وتاى ت اه الم  اة 

المؤَك والمءٕىن تن وتٍ  امه, وذهم تاالِرهاك مع  ثك هللا تان  تالؽعه كا  َرىلً ٚ ُط ح لهّا 

وتٍ  امه وٍ مؤامهج ٘ك وتُو ولم ذءعػ المؤامهج, وقك وّه  ثاك هللا المهواساٍ إلاً تهماىقو الصااسٍ 

م ك لُى  شام ظفاه تاو المءٕاىن تان وتاٍ  اامه وٌاعءو, وظاال واٍ ٌاعءو إلاً و  مااخ المءٕاىن 

اتح  ّا  و ٚ  و من الٍعن ووالي الىوانج وذىوٍ غاوَاً ماع  ثاك وولٍ وتءو المظفه  ثك الم ك ؼع

.ٕٕٓ – ٕ٘ٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه. تمكَءح النقج 2ٖٖالم ك ٌءح 
 

(2ٕ  )
.2ٕٔ – 1ٕٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(2ٖ  )
 ى تهماىقو الصااسٍ إتان نلمُاه الصااسٍ م اك مم  اح لُاى  ووِارهًَ وظ ُ ُاح مان ٌاءح : تهمءك

.ٕٕٓ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه. أه المءٕىن تن وتٍ  امهم (  ـ2ٖٓ – 0ٕٖ)
 

(2ٗ  )
.ٕٕٓ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(2٘  )
.ٕٙٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه

 

(2ٙ  )
.ٕٕٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(20  )
ؤ و من تعاسح وٌ ن قهٚثح كا  ِا هاً (  ـ02ٖخ )وتى  ثك هللا مؽمك تن مٍ ىق الثؽاسٍ 

الّ ه م ُػ الغىل ٌعءو المءٕىن تن وتٍ  امه ترهمح الىسكقح, ومن مّهىن مءرع اً ل م ىك كصُه 
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: الٍهال و  ذ  ق تو  مي الرهمح أل  إقثالو   ً الهىل كا  َؤقٌ تو إلً ٍِا من االٌرهران, وسظاه

.ٕٕ٘إؼٍا   ثاي ْ . ق:  ٕه ٌُاقج قهٚثح –, وذانَؿ األقب األسكلٍٍ 2ْٖ : العموج
 

(21  )
.ٗٙ٘/ ٔ  ٔ : المـُهج

 

(22 ) 
سُة: الٕؽاغ. الءى  المٍءح: الءُة.  ُم: األتال ال طاَ, الٕؽاغ: الهُم

 

(ٔٓٓ  )
: نظاع, الرصىَاة: الٕاؽاغ. الرهظُع وٍ األلا , وذهظُع الٕىخ ذهقَكي وٍ الؽق: الرهظُع

.شىب: الٕؽاغ. الٕ ج ـُه من الءى : و  َ ىل المؤل  وٍ ٔ ج الفعه
 

(ٔٓٔ  )
.ٖٓٔ – ٕٓٔ/ ٕ: َرُمح الك ه

 

(ٕٔٓ  )
.ظ ك: المءعك. الٕ تح وال ىج: الرع ك. ومالو: ٌ إلىاا تهوٌوولى

 

(ٖٔٓ  )
: المءعاك. الءاى : الهعاىإ. سفاه: المءعاك. تا اكخ, ذهكاد: سااوهخ. ِاؽٛ: المءعاك. ت ك: ِؽٛ

. عع
 

(ٔٓٗ  )
.وني: المءعك. ذهاو :  اتو وو٘ع من ؼ و, ووني تاألمه: ووناي: ووني

 

(ٔٓ٘  )
.ٌما: المءعك.    وونذفع: ٌما. و م: مءعكال. ذمص و وذفُ و وذٕىني: و م الٍُّ

 

(ٔٓٙ  )
.ٌما: المءعك.    وانذفع: ٌما

 

(ٔٓ0  )
.سىٌ: المءعك. الث ك: نوإ الءىٌ. المءعك. وىإ: ناإ مءو: نا رءا

 

(ٔٓ1  )
.وسً: المءعك. ما َهي وٍ ٌىاق ا وو  ى ٌىاق ا: إسٍا  ال ُن: إسٍا   ُءٍ

 

(ٔٓ2  )
 .  ً  , : الٕؽاغ. الٍهم الٍاتع: الم  ً

 .الٍهم قثال و  َهاَ وَهكة سٕ و: مفهق ا قكغ: ال كاغ

كال قمان, ال  ة تال كاغ, العىون الراٍ كااسىا َر اامهو    ُهاا وللاك وسهام كااسىا َءؽاهو  : المٍُه

العااىون وَ ٍاامىسها شماسُااح و ّااهَن قٍااماً وو  ّااهج وقٍااا , شاام َٙااهتى  تال ااكاغ ووُهااا الااهاتػ 

. و ووـام سٕاُثو مان العاىون ومان ـاهض لاو الغفاال غاه  شمءهااومن ـهض لو قكغ ناتػ واا. والغفال

.ٍَه: المءعك وٍ ال غح
 

(ٔٔٓ  )
َىٌ  تن  انو  ال ءكٌ وتى  مه َ هف تالهماقٌ ِا ه قهٚثٍ كصُه الّ ه مّهىن  ءاك 

ال امااح والفأااح, قااال ِااُىؾ األقب واارػ الّاا ه ت ءااكي وـاارم ت ءااكي َ ءااى  ومااهو ال ااًُ والمرءثااٍ 

سا مر أهَن ٌعءو الف ُفح الؽ م المٍرءٕه وكا  قاك وذهام وظما اح مان وَىٌ  إتن  انو  وكا

: نقم الرهظمح 0ٖٙ/ ٕ: , الٕ حٓٙٗ – 0٘ٗ: وسظه الثغُح ْ(. ٖٓٗخ )الّ هاا تم  الٍ طا  

ٔٗ2ٔ.
 

(ٔٔٔ  )
 .ْٕٕٓ . إؼٍا   ثاي. ق. ذانَؿ األقب األسكلٍٍ,  ٕه ٌُاقج قهٚثح

(ٕٔٔ  )
.2ْٖٔ : المطمػ

 

(ٖٔٔ  )
.2ْٖٔ : المطمػ

 

(ٔٔٗ  )
.سٕة: الٕؽاغ. وٌ لو ذ ة: الر ة,  م سأة: الءٕة: سٕثرو

 

(ٔٔ٘  )
: الىاِاٍ: الّاى : الٕاثىج.  كءا , ِاعى: الهام, الؽاى , الٕاؽاغ: الّاعى. وؼاٚ تو: ذ ءفو

.وٍِ: ٔثا: الءما , المءعك وٍ ال غح
 

(ٔٔٙ  )
.قـال: الٕؽاغ. تاٚن ومهي: قـُ ح

 

(ٔٔ0  )
.ْٕٖٓ : المطمع

 

(ٔٔ1  )
ه ٔااؽُؽح وااٍ  ااما الثُااد ووظاان و  المؽ ااق قااك ظاسثااو الٕااىاب  ءااا غُاا( كثااهٌ)و  لفظااح 

الرٍ ٍَر ُم تها م ءً الثُد وأل  الّا هاا ال اِا ُن َّا ى  ولام ( كثكٌ)والٕىاب اٌرفكا  ك مح 

 :ال ثك والّا ه وتن  ثك نتو َ ىل

 سُهاسها تغ ُال الّى  ذٍر ه َا تهقي من ؼُا مى    ً كثك

.ْٖٕٙ . وؼمك  ُ ال. ق. ػ إلً ٌ ىٚ الف وحاألقب األسكلٍٍ من الفر: وسظه
 

(ٔٔ2  )
.وك : المءعك وٍ ال غح. الىاك , المطه المءهال: الىاكفاخ

 

(ٕٔٓ  )
: الٕااؽاغ: ال طاُن, الفااك  واإلذثااإ: قطُءهاا. ظ اان: الٕاؽاغ. ٌاانخ, ظ اان ٌاان: ظ ءاد

.قطن
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(ٕٔٔ  )

.قس : الٕؽاغ. مهَٗ: مكس 
 

(ٕٕٔ  )
: الٕااؽاغ. مااا ا٘ااطمد   ُااو الٙاا ىإ: الؽّااا. نِاا : الٕااؽاغ. الماآ: الهِاا : نِاافح

.نٌ . الٕؽاغ. مٍّا الم ُك: الهٌفا : ذهٌ . ُٔ : ؼان, قاعع, الٕؽاغ: ُّٔ . ؼّا
 

(ٕٖٔ  )
.ٓٙٔ – 2ْ٘ٔ : المطمػ

 

(ٕٔٗ  )
  .  : ْٔٙٓ.

 

(ٕٔ٘  )
.ٌث د ذهظمرو و ى وؼك ِ هاا المءٕىن تن وتٍ  امه

 

(ٕٔٙ  )
.1ْٙ  ٔ  ٗ : ووسظه المـُهج ٔٓٙ: ٔ: الءفػ

 

(ٕٔ0  )
.1ٙ/ ٖ: سظه الءفػو

 

(ٕٔ1  )
.مءن: الٕؽاغ. المءُح: ٔهؾ المءى : الٕؽاغ. مٍرغُس: مٍرٕهؾ

 

(ٕٔ2  )
.لَال: الٕؽاغ. اإل اسح: مها , اإللالح: ممال. سهً: الٕؽاغ. ال  ىل: الءهً

 

(ٖٔٓ  )
. الماكوى . الاكوُن. ؼاُن: الٕاؽاغ.   اك: ؼا  الهظاال. غمم, ؼاعن. الٕؽاغ. ال هتح: غماا

.قون: الٕؽاغ
 

(ٖٔٔ)  
.ل ا: الٕؽاغ. ق اا لو ت   َءر ُ: َ ال ل  اشه ل اً لك: ل اً 

 

(ٖٕٔ  )
.ظ ال: الٕؽاغ. األمه ال ظُم:  ظم, الع ً: ظالّ 

 

(ٖٖٔ  )
.2ٕٔ/ ٔ: الؽ ح الٍُهاا

 

(ٖٔٗ  )
  . .

 

(ٖٔ٘  )
ِا ه وقَة وٍ الكولح ال امهَح كا  وٍ سفٍو ظ اُ ً نوي : قاٌم تن مؽمك ال هٍِ الّثاسٍٍ

ذة واتن ِث   وغُه ما ؼ اَاخ ووِ ان وكا  قك ِهك   ُو  ءاك ال ٙااا  ن ولُك تن مؽمك ال ا

.ْٗٔٗ : تغُح الم رمً: وسظه(  ـ2ٖٙخ )تما َىظة ال مال وٍعن 
 

(ٖٔٙ  )
.ْٗٔٗ : تغُح الم رمً

 

(ٖٔ0  )
.قٍٙ. الٕؽاغ. وؼ ا : وقُٙح. ٌءن: الٕؽاغ. الطهَ ح: الٍءن

 

(ٖٔ1  )
.ؼمً :المءعك وٍ ال غح. ما َؽمٍ وَكاوع  ءو: الؽمً

 

(ٖٔ2  )
كا  وؼك اإل    واٍ اِقاب والراانَؿ والرا لُ  وس ام   ُاو : وتى مهوا   ثك الم ك تن غٕن

تٍثة ٔؽثرو لهعًُ ت كي إتن  ثُكج وت غاو وساو َ اع وُاو وء ثاو (  ـ0ٙٗخ )الم مى  تن لٌ الءى  

, ٖٖٙ/ ٖ: الاءفػ: وسظاه. ِه س ثح وؼثٍو, ٌاوه إلً المّاه  وذا قب وؼاط ونظاع وِا هي كصُاه

.01ْٖ : والعموج. ٕٗٗ
 

(ٔٗٓ  )
 ى وتى الؽٍن َؽًُ الم مى  مان تءاٍ لٌ الءاى  م اىك ٚ ُط اح, و اى الامٌ : إتن لٌ الءى 

مىاق  مّهىنج وغ ة   ً ( الوىسُ) ظم تُن م ىك الطىاع  ٌ طاسو وكا  تُءو وتُن الطاغُح 

وَٙااً ووـام ا مان َاك قهٚثح وم  ها من إتن  ثاق الم رمك وقرال وتءو وتا  مه, وغ اة   اً ت ءٍاُح 

.2ٕٗ, ٔٗٗ -ٓٗٗ/ ٖ: الءفػ: وسظه(  ـ0ٙٗخ )إتن وتٍ  امه 
 

(ٔٗٔ  )
و ااى وول م ااىك تءااٍ  ااىق وااٍ ( المٍاار ُن تااالل) ااى ٌاا ُما  تاان مؽمااك تاان  ااىق : إتاان  ااىق

.ٕٙٗ – ٕ٘ٗ: ٕ: وسظه الؽ ح الٍُهاا(  ـٕٗٗخ )ٌهقٍطح 
 

(ٕٔٗ  )
.وظن: الٕؽاغ. الءاقح الّكَكج: الىظءاا

 

(ٖٔٗ  )
.وون: الٕؽاغ. ن الم ع الىو

 

(ٔٗٗ  )
. كسً: الٕؽاغ. َ ُن المظ ى    ً من ظ مح: َ كٌ

 

(ٔٗ٘  )
.نقة: الٕؽاغ. المهاقثح: الهقثً

 

(ٔٗٙ  )
.ؼءن: الٕؽاغ. نؼمرك: ؼاسُك

 

(ٔٗ0  )
.ٖٖٙ/ ٖ: الءفػ

 

(ٔٗ1  )
وتاى الؽاى  ولاٍ الاىوناج وَاا  تءاٍ ..  ى ظهىن تن مؽماك تان ظهاىن تان  ثاك هللا: إتن ظهىن

 اـ  ٕٕٗ  اس ه٘د قولرهم, تاَع  ّا  الم رمك مع و اال قهٚثاح ولماا ـ اع  ّاا  ٌاءح  امه إلً و

الؽ ح . 1ْٓٔ : المطمػ: وسظه.  ـٖ٘ٗوٌر ال وتى الؽى  ت هٚثح وٌاٌها وؼن ٌُاٌح ذىوٍ ٌءح 

.ٖٓٓنقم الرهظمح  ٖٓٔ/ ٔ: , الٕ حٖٗ – ٖٓ/ ٕ: الٍُهاا
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(ٔٗ2  )

.ٖٔٗ – ٖٓٗ/ ٔ  ٔ : المـُهج
 

(ٔ٘ٓ  )
  .  : ٔ  ٔ /ٖ٘ٔ – ٖٖ٘.

 

(ٔ٘ٔ  )
. وٌ ظهقي مان غماكي: ؤ د ٌُفو: وسا مءٕ د الءٕال: الٕؽاغ. وٌ ؼا : وسً الٍّا َ سٍ

.ٔ د: الٕؽاغ
 

(ٕٔ٘  )
 .سكب: الٕؽاغ. ت ٍ   ُو و كق مؽاٌءو: سكب المُد

(ٖٔ٘  )
.ِ ال: الٕؽاغ. المصال والعمع وِ ال: الّ ال

 

(ٔ٘ٗ  )
ؤااااب : قااهًٚ. سااىإ: ٕااؽاغال. نمُهاااا: نماااٍ  ءهااا, سااىإ ال ُااالٍ: سااىَإ  اان ال ااىي

.قهًٚ:المءعك. الفهٖ: ال هٚاي, ال هٚاي
 

(ٔ٘٘  )
.قؼال: الٕؽاغ. وٌ تصاني: ٚ ة تمؼ و. ش ن. لؼال. ق : الٕؽاغ. الثغٓ: ال  ٍ

 

(ٔ٘ٙ  )
الٍاامٛ الفااُٛ ماااقا  وُااو . وٕااال: الٕااؽاغ. وٌ ظ ااال تااُن كااال لؤلااؤذُن ـااهوج:   ااك مفٕااال

.ٌمٛ. الٕؽاغ. الفهو
 

(ٔ٘0  )
ورااال : ؼٕاك الؽثاال. مٍرؽٕاك. ؼ اام: المءعاك. ٔااان مؽ مااً مر ءااً : ماهاٌارؽ م األ: مٍارؽ م

.ؼٕك: المءعك. مؽ ماً 
 

(ٔ٘1  )
.  : المءعك. الهو ح والّهف: ال  

 

(ٔ٘2  )
. ٔااىخ الؽمااا , الهااكل, مااا ذهااكل وٌ ذااكلٍ ماان األغٕااا : ٔااىخ, الهااكَال:  ااكل الؽمااا 

. كل: المءعك
 

(ٔٙٓ  )
: ذمطااه. الغاَااح, المءرهااً: المااكي. ٌاان: المءعااك. و٘ااػ, مٙااً   ااً وظهااو: اٌاارن الطهَااق

. ولغاَاح ومءرهاً الّااٍا: ومااك. مطاه: المءعاك: ظااهي َ اكو تّاكج كٕااىب المطاه: ذمطاه تاو وهٌاو

.ـٕال. المءعك. إٔاتح الفهٖ, ما َر امه   ُو: الفٕال. ومك: المءعك
 

(ٔٙٔ  )
 ً شا ز قا   : ٔفن الفهي: ٔاوءاً . شىي: المءعك وٍ ال غح. وقا  وُو: شىي وٍ الم ا : شىي

: المءعاك. ؼثاال ذّاك تاو قاىاعم الكاتاح: الّا ال: الّا ال. ٔافن: المءعاك. قىاعم وٚهف ؼااوه الهات اح

.ِ ال
 

(ٕٔٙ  )
. من: المءعك. نوع  ءو ال ى  والمسة وو قثال  مني:  من

 

(ٖٔٙ  )
وق اد تاُن قاهَُ ومان م هام مان كءاساح وتاُن قاًُ  اُ   وٌامُد تؽاهب : ؼهب الفعاان

  واألِهه الؽاه  وُهاا, وقاك ؼٙاه نٌاىل هللا ٔا ً هللا   ُاو وٌا م الفعان السرهاك ؼهماخ الؽه

 مي الؽهب وكا   مهي ـمٍح  ّه  اماً, وكا  َعهى الءثال ل مىمرو, وقك اسرٕاهخ وُهاا قاهَُ 

.ْ٘٘ : ٔفٍ الهؼمن المثانك وىنٌ: الهؼُق المفرى :  وسظه. وكءاسو   ً قًُ  ُ  
 

(ٔٙٗ  )
.  ال: المءعك. َمء ءٍ: َ   ءٍ

 

(ٔٙ٘  )
.س ٗ: المءعك. و و: س ٗ الؽثال.  كمو: س ٗ الثءاا: ساقٙح

 

(ٔٙٙ  )
.ؼٍال: المءعك. المهلول: المؽٍىل. وهؾ الٙة ؼُن َفهض من تُٙرو: الؽٍال

 

(ٔٙ0  )
.ٖٕٗ – ٖٖٕ/ ٔ: ق عك ال  ثا : ووسظه 2ٖٗ – 0ٖٗ/ ٔ  ٔ : المـُهج

 

(ٔٙ1  )
.سعم: الٕؽاغ: الءعم من الءثاخ ما لم َ ن   ً ٌا : الءعم

 

(ٔٙ2 ) 
ٌاُ  : الامكه. ٔاه : الٕاؽاغ. الٍُ  ال اٚع: الٕان . ظفن: الٕؽاغ. غمك الٍُ : ظفن

.لكه: الٕؽاغ.  ٍ ٌُىف ِفهاذها ؼكَك لكه.. لكه وٌ لو ماا
 

(ٔ0ٓ  )
.ٕٓٗ – 2ٔٗ/ ٔ  ٕ : المـُهج

 

(ٔ0ٔ  )
.ٕٓٗ/ ٔ  ٕ : المـُهج

 

(ٔ0ٕ  )
ال هَمااح اؼهواااً  ٌااهال   ااً َااكَك: )) ونق ٔااكن الثُااد وااٍ الؽ ااح الٍااُهاا تالٕااىنج االذُااح

((واظءوُ االٔىب
 

(ٔ0ٖ  )
.ٖٕٗ – ٕٕٗ/ ٔ  ٕ : المـُهج

 

(ٔ0ٗ  )
  .  : ْٕٗٗ.

 

(ٔ0٘  )
.ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔ/ ٕ: وسظه الؽ ح الٍُهاا

 

(ٔ0ٙ  )
.ٕٙٗ – ٕٗٗ/ ٔ  ٕ : وسظه المـُهج
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(ٔ00  )

.ٓٙٔ – 2ْ٘ٔ : ٔ غ ـالٓ. ق: مؽمك تن  مان األسكلٍٍ قناٌح وقتُح ذانَفُح
 

(ٔ01  )
.2ٕٗ/ ٔ  ٕ : وسظه المـُهج

 

(ٔ02  )
: , والؽ اح الٍاُهاإٔٗ – ٕٓٗ/ ٔ  ٕ : الامـُهج: ووسظه 10ٕ – 1ٕٙ/ ٕ: ق عك ال  ُا 

ٕ :ٖٔ٘.
 

(ٔ1ٓ  )
.ٌعػ: المءعك. وؼٍن ال فى: وٌعػ الىالٍ: وٌعػ. ٌعا: المءعك. الطثُ ح والف ق: الٍعُح

 

(ٔ1ٔ  )
.مىٌ: المءعك. الفُٙ ح: المىَح. ـٛ: المءعك. األمه: الفطح

 

(ٔ1ٕ  )
.ٔػ: المءعك. شثد وٚاتق الىاقع. ٔػ الفثه. مرٕؽػ

 

(ٔ1ٖ  )
.ٔفا: الٕؽاغ. ٔفهج م ٍاا: ٔفاج

 

(ٔ1ٗ  )
.وقال: المءعك. وسهٙك من ٌ ىٚك, ٔفػ  ءك: وقال هللا  صهذك

 

(ٔ1٘  )
. ثة: الٕؽاغ. اٌرُ ع:  ة من سىمو.  ثح نؼمً.  ف : الٕؽاغ. ك :   

 

(ٔ1ٙ  )
 ىَاى وكاا  واؼاك وقراو نو اح وظ لاح و٘اك وناق تو الىوَه األظال وؼمك تن مؽمك تن  ثك ال

إتن  مان ُٔاسح وؤالح ورىلع تاسر ا٘و و عاعو, وكي لو نظ ً َهىقَاً مان و اال المّاه  ووؼ او 

مؽال الهاوَح ألِ اني و ا  تئَٕال  عاا إتن  مان وٍ الم رمك تن  ثاق إلً إتن  ثك ال ىَاى الامٌ 

.1٘ٔ – ٘٘ٔ/ ٕ: الؽ ح الٍُهاا: وسظه. وؤ ها إلً الم رمك
 

(ٔ10  )
.قنن: الٕؽاغ. وٌ ال كصه ـُهي: ال قن قني

 

(ٔ11  )
.كءاَح  ن الم رمك تن  ثاق: و  

 

(ٔ12  )
.سىغ: الٕؽاغ. ت كخ: سىؼد الكان: ت ك: سىغ

 

(ٔ2ٓ  )
: الٕاؽاغ. ذى عاو: وظهاكي, ذثاانَػ الّاى : تاهغ تاو األماه: تهغ.  ء : المءعك. ٍَهي: َهءُو

.تهغ
 

(ٔ2ٔ  )
. ظ اػ. ؼمم: الٕؽاغ. قكن المىخ: الؽما . ذمم: الٕؽاغ. اإلسٍا   ىلج ذ  ق   ً: الرمُمح

.ظ ػ:المءعك. وسؽٍه, ل ة
 

(ٔ2ٕ  )
.ٚءـى: الٕؽاغ. الطءـى الٍفهَح: ٚءـى

 

(ٔ2ٖ  )
.ٕٕٗ: ٔ  ٕ : المـُهج

 

(ٔ2ٗ  )
.ٚثه: المءعك(. ال  ماخ وانٌُرا )الف ي من الٍ غ, الطثه : الطثهوَن

 

(ٔ2٘  )
.ٖٓٗ – 2ٕٗ/ ٔ  ٕ : وسظه المـُهج

 

(ٔ2ٙ  )
.0ٔٗٔنقم الرهظمح  ٗٙٗ: , الثغُحٕٕٙ – ٕٗ٘/ ٕ: الءفػ: وسظه

 

(ٔ20  )
.2ٖ٘/ ٕ: , الٕ ح1ْٖٙ : , الثغُح1ٓٔ – 0ٙٔ/ ٕ  ٔ : وسظه المـُهج

 

 
 المصادر والمراجع

 .ال ها  ال هَم -ٔ

خ, ٌ ٍا ح سىاتاى الف اه .ِىقٍ ُ٘ , قان الم انف تمٕه, الطث ح الصالصح, ق. إتن وَكو , ق -ٕ

 .ال هتٍ

وؼماك  ُ اال, قان الم اانف تمٕاه, الطث اح . قب األسكلٍٍ من الفرػ إلً ٌ ىك الف واح, قاأل -ٖ

 . 20ٔٔالٍاقٌح, 

تغُح الم رمً وٍ ذانَؿ نظال و ال األسكلً, ألتاٍ ظ فاه وؼماك تان َؽُاً تان  مُاهج الٙاثٍ  -ٗ

 –ٔاا غ الااكَن الهااىانٌ, تُااهوخ . قااك  لااو و٘ااثٛ ِااهؼو, ق.  ااـٖٕٓٔ/  ااـ22٘المرااىوٍ ٌااءح 

 (. ٕ٘ٓٓ -ـ ٕٙٗٔ)ال ٕهَح, الطث ح األولً  الم رثح

قان الص اواح الطث اح  –إؼٍاا   ثااي, تُاهوخ . ذانَؿ األقب األسكلٍٍ  ٕه ٌُاقج قهٚثاح, ق -٘

 (.ٕ)الم رثح األسكلٍُح . 2ٙ2ٔ –الصاسُح 

مطث ااح  -إؼٍااا   ثاااي, تُااهوخ. ذااانَؿ األقب األسكلٍااٍ  ٕااه الطىاعاا  والمااهاتطُن, ق -ٙ

 (.ٖ), الم رثح األسكلٍُح 2ٕٙٔ –األولً  ُراسٍ العكَكج, الطث ح 
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العاىا  –ذانَؿ األقب ال هتٍ , األقب وٍ المغهب واألسكلً إلً وـه  ٕه م ىك الطىاع   -0

 . 21ٔٔ –قان ال  م ل م َُن, الطث ح األولً  – مه وهوؾ, تُهوخ . الهاتع ق

 اهوف تائتن األتاان الؽ ح الٍُهاا, ألتٍ  ثك هللا مؽمك تن  ثاك هللا تان وتاٍ ت اه ال ٙاا ٍ الم -1

الّهكح ال هتُح ل طثا ح والءّه, الطث اح  –ؼٍُن مؤسً, ال ا هج . ق:ذؽ ُق(  ـ1٘ٙ - ـ  2٘٘)

 . 2ٖٙٔ -األولً 

. ق: ذؽ ُاق(  ـٕٗ٘)المـُهج وٍ مؽاٌن و ال العىَهج, ألتٍ الؽٍن   ٍ تن تٍا  الّءرهَءٍ  -2

 . 20٘ٔقان الص اوح,  –إؼٍا   ثاي, تُهوخ 

اَاااخ الممُااىَن, ألتااٍ الؽٍاان   ااٍ تاان مىٌااً تاان ٌاا ُك األسكلٍااٍ ناَاااخ المثااهوَن وغ -ٓٔ

قان ٚاا ي ل كناٌاااخ والرهظمااح  -مؽمااك ن٘ااىا  الكاَااح, قمّااق . ق: ذؽ ُااق(.  ااـ1٘ٙ – ٓٔٙ)

 . 210ٔ –والءّه, الطث ح األولً 

العام اح  –الهؼُق المفراى  تؽاس واٍ الٍاُهج الءثىَاح, ل ّاُؿ ٔافٍ الاكَن المثاانكفىنٌ  -ٔٔ

 (. 20ٙٔ - ـ 2ٖٙٔ)قان إؼُاا الرهاز ال هتٍ, الطث ح الصاسُح  –ُهوخ ت. الٍ فُح الهءك

 –الٕؽاغ, لثما  إٌما ُال تن ؼماق العى هٌ, ا رءاً تاو ـ ُاال ما مى  ِاُؽا, تُاهوخ  -ٕٔ

 ( 0ٕٓٓ - ـ1ٕٗٔ)قان الم هوح, الط ثح الصاسُح 

  ءاٍ(  اـ01٘ – 2ٗٗ)الٕ ح, ألتٍ ال اٌم ـ   تن  ثك الم ك الم هوف تائتن تّا ىال  -ٖٔ

 (. 2٘٘ٔ)  ـ0ٖٗٔ)ال ا هج . تءّهي  ىخ ال طان الؽٍُءٍ

ؼ ماح   اٍ األوٌاٍ, . وٕىل وٍ األقب األسكلٍٍ واٍ ال اهسُن الصااسٍ والصالاس ل هعاهج, ق -ٗٔ

 . 20ٔٔ –مطث ح ٌ ما  األ ظمٍ, الطث ح األولً  –تغكاق 

  ,20ٓٔظاىقخ الهكااتٍ, قان الم اانف تمٕاه, الطث اح الصالصاح . وٍ األقب األسكلٍٍ, ق -٘ٔ

 (.ٕٕ)م رثح الكناٌاخ األقتُح 

ق عك ال  ُا  ومؽاٌن األ ُا , ألتاٍ سٕاه الفارػ تان مؽماك تان  ثُاك هللا ال ٍُاٍ االِاثُ ٍ  -ٙٔ

م رثاح المءاان ل طثا اح  –األنق  . ؼٍان َىٌا  ـهَاىَ. ذؽ ُاق ق(.  ـ2ٕ٘)الّهُهتاتن ـاقا  

 (. 212ٔ - ـ2ٓٗٔ)والءّه والرىوَع, الطث ح األولً 

مطث اح الهاكي  –ٔا غ ـاالٓ, تغاكاق . سكلٍٍ قناٌح وقتُح ذانَفُاح, قمؽمك تن  مان األ -0ٔ

 (. 2٘0ٔ - ـ00ٖٔ)

مطمػ األسفً ومٍهغ الر سً وٍ م ػ و ال األسكلً, ألتاٍ سٕاه الفارػ تان مؽماك تان  ثُاك  -1ٔ

ذؽ ُاق مؽماك   اٍ (  ٖ٘ٔٔ - اـ2ٕ٘المراىوٍ ٌاءح )هللا تن ـاقا  تن  اة هللا ال ٍُاٍ األِاثُ ٍ 

 ( 21ٖٔ - ـٖٓٗٔ)ٍح الهٌالح, الطث ح األولً ِىات و, تُهوخ, مؤٌ

 -ٓٔٙ)المغااهب وااٍ ؼ ااً المغااهب, ألتااٍ الؽٍاان   ااٍ تاان مىٌااً تاان ٌاا ُك األسكلٍااٍ  -2ٔ

لـااعه ال اهب .  2ٙٗٔ –ِىقٍ ُ٘ , قان الم انف تمٕه, الطث ح الصاسُح . ذؽ ُق ق(  ـ1٘ٙ

(ٔٓ.) 

 .لطث ح ال ّهو , ا(المطث ح ال اشىلُ ُح)قان المّه   –المءعك وٍ ال غح, تُهوخ  -ٕٓ

ذا لُ  الّاُؿ وؼماك تان مؽماك الم اهٌ الر مٍااسٍ . سفػ الطُة من غٙان األساكلً الهُٚاة -ٕٔ

 (. 2ٙ21ٔ - ـ 11ٖٔ)قان ٔاقن  –إؼٍا   ثاي, تُهوخ . ذؽ ُق ق

َرمُااح الااك ه وااٍ مؽاٌاان و ااال ال ٕااه, ألتااٍ مءٕااىن  ثااك الم ااك تاان مؽمااك تاان إٌااما ُال  -ٕٕ

مطث ح  –ذؽ ُق مؽمك مؽٍ الكَن  ثك الؽمُك, ال ا هج .  ـ2ٕٗالص الثٍ الءٍُاتىنٌ المرىوٍ ٌءح 

 . 2٘ٙٔ - ـ  0ٖ٘ٔالٍ اقج, الطث ح الصاسُح 

 
 
 


